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Fremgang
Den forgangne periode er en periode hvor vores lille foreningen - endelig - har 

formået at konsolidere os, påny. Den negative spiral er stoppet og der er vækst i økonomi 
og fremgang i medlemstallet.

    

Udfordringer og visioner

Desværre har vi endnu ikke formået at vende udviklingen iblandt vores regioner. 
Her ligger, så godt som alle, i dvale. Region Fyn er, igen, førende i aktivitetsniveauet. Dog 
slet ikke som i forne tider, hvilket også har betydet, at de har måttet drøfte deres 
fremtidige eksistens på den nyligt afviklede generalforsamling. Der blev kampgejsten 
heldigvis fornyet. Region Sjælland har end ikke fået holdt generalforsamling og meddeler, 
at de vil lukke ned og udpege en kontaktperson.

Hovedstyrelsen har brug for sparring og know how ude fra vores medlemmer i det 
lokale. Vi ser det som en vigtig opgave at forsøge at puste liv i vores regioner, og vil, i den 
kommende periode, fundraise og etablere gå-hjem møder og foreslag til andre spændende 
aktiviteter i det lokale. Vi tror på den korte afstand til det enkelte medlem.

På dagens Repræsentantskabsmøde skal vi drøfte et foreslag om ændring af 
kontingenter og abonnementer. Vi vil mindske skellet fra studerende til fuldt kontingent 
og øge abonnementsprisen. Vi tror på, at vi kan forøge vores medlemstilgang ved et 
sådant tiltag.

Vi skal også beslutte en reorganisering, hvor vi går tilbage til den oprindelige form 
med en hovedstyrelseskasserer og afvikler den delte opgave som politisk kasserer og 
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forretningsfører. Det gør vi, først og fremmest, fordi vi har fundet en værdig kandidat til 
opgaven.

Iøvrigt har perioden været præget af arbejdet i og med netværket omkring vores fag 
og dets interessenter.

I oktober afviklede vi vores Landskursus. Temaet var "smag for livet" og kurset var 
en STOR succes! Vi er svært godt tilfredse med det og vores dygtige kursusudvalg. 
Skelettet for de kommende tre års kurser er netop lagt, og vi har meget godt i vente.

2017 er året, hvor vi kan fejre vores 75-års jubilæum. Vi drøfter udgivelsen af en 
historisk særudgave i papirform. Aktiviteter og konkurrencer ude i skolerne og digital 
genudgivelse af tidligere jubilæumsskrifter. Vi modtager gerne yderligere forslag til at 
festligholde og markere vores mærkeår.

Vores Repræsentantskabsmøde bærer præg af den udfordring vi har med de 
hvilende regioner. Jeg vil glæde mig til, at der fremadrettet vil komme mere liv i det 
lokale, så vi får gang i flere rundt om vores bord. Også i forhold til hovedstyrelsesarbejdet 
i øvrigt. Vi har så mange gode historier, der ligger og venter på at blive skabt. Jeg glæder 
mig!!

De bedste hilsener fra
Lone Carlson
Formand for Foreningen for Madkundskab
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