vedrørende
Regionformandsmøde i Foreningen for Madkundskab på hotel Sixtus,
Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Tlf. Nr.: 64411999. Møde fra kl. 10-13, med
efterfølgende frokost, lørdag den 11. november 2017. Kaffe fra kl. 9. Even

Dagsorden
1. Velkomst
2. Formandens beretning; herunder markering af jubilæumsår
Beretningen bliver lagt op på hjemmesiden.
3. Foreningens profil; status på samarbejdspartnere, repræsentanter og det fagpolitiske virke.
Samarbejdspartnere:
Vi skal hver især kontakte vores samarbejdspartnere. Husk at spørge dem, om de mangler vores
logo.
Vi har justeret og opdateret hjemmesiden – Erling går hjem og retter.
Vi aftaler, at vi på næste møde skal have et punkt, hvor vi kan diskutere foreningens formål, så
vi kan være helt tydelige for medlemmer og kommende medlemmer, hvordan vi arbejder.
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Aftalt: Møde for hovedstyrelsen d. 27/1 på Trapholt.
Smagens dag kommer rundt i landet og holder kursus. Region Fyn foreslår, at en repræsentant
fra foreningen kommer ud til disse kurser, så vi kan gøre opmærksom på os selv.
Lone kontakter kontaktpersonerne.

Fagpolitisk
Vi har fået indflydelse på prøvebekendtgørelsen for faget.

Vedtægtsændringer
Vi påtænker en vedtægtsændring i §3 i det, vi mangler at nævne sociale medier.

4. Vejledningsopgaven fra UVM; opfølgning.
Sanne følger op på opgaven – taler med Camilla om, om hun kan huske noget omkring opgaven.
Vi aftaler, at opgaven skal diskuteres på førstkommende møde i jan/feb.
Lone og Benita skal sidde med ifbm. omskrivning af målene. De kontakter læringskonsulent
Stine.

5. Temaer til artikler på hjemmesiden. Vi skal bruge mindst fire. Overvej samtidigt mulige
skribenter!
Februar, marts, april: Hvad bruges fordybelsesdagene ude på skolerne til?
- Håndværk og design/madkundskab (og andre tværfaglige forløb) Christine og Stine, Skolen i
Sydhavnen.
- Eat me - mad i kunsten, udstilling på Trapholt (slutter 21. maj)
- ”Digt en tiger” forløb i dansk
- Nationalmuseet
- Landskursus i Berlin
- Middelalderlandsbyen
- Fonden for entreprenørskab
- Karen Marie Lauridsen
- Skoven i skolen
- Skov- og naturstyrelsen
- Arla mejeri, Sorø – skolebesøg.
- Fra jord til bord (Svanholm Gods) Lone skrive artikel.
- Haver til maver (Noget nyt? Lone har været der.)
- Forsøgscenter i Årslev
- Pometet (Sortforædling)
- Er der nogle studerende, der kan skrive? (Camilla, Nordjylland)
- Den gamle by i Århus (Rasmus og Madkultur
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- Vendsyssel historiske museum (VHM. Husmandssted. Mosbjerg. Andre lokalhistoriske
museer. Ølgod museum. Museum Nordsjælland: Alletiders mad)
- Gammelstrup
- Overordnet omkring tværfaglighed (Hvad er forskellen på at arbejde tværfagligt og arbejde
sammen?)
Maj, juni, juli: Nye forenklede mål
- Hvis der skal være noget omkring IT: Digital dannelse
(”Stærk på nettet” 6.-10.kl. kommer til foråret). Fagfaglig person: Julie fra hovedstyrelsen- Prøven i madkundskab
- Obligatorisk?
- Nogle praksisfortællinger
- Læringskonsulent (Skriv til Stine)
August, september, oktober: Tilbud til madkundskab
- Hvilke er der, og hvilke skal man vælge?
- Årshjulet fra madkundskab.nu
- Madens kemi (Coop)
November, december, januar: Bevægelser inden for vores madkultur i Danmark
- Streetfood (Pakhuset, Odense + Papirøen, Kbh.)
- Insekter (En der dyrker i Nordjylland. Nordic Food Lab. Nanna Roos fra Institut for Idræt)
- Pop-up restauranter (Nethe Plenge)
- Wild Food (Thomas Laursen)
- Fermentering (Kig tilbage til DM i madkundskab)
- Food Festivals (Kontakt arrangører: Hvad har I på programmet?)
- Birthe Linddahl Hansen (Fremtidsforsker)
6. Evaluering af nyhedsbreve
- I mail til modtagerne: Kunne man spørge medlemmerne? Får I, hvad I forventer?
Kommentarer? Link til Padlet, hvor de kan smide kommentar.
Christine opretter og sender link til Erling. Erling sender mail ud til modtagere.
- Birgit: Godt, at det er tydeligt, hvem der er afsender.
7. Landskursus. Evaluering af “læremidler” og forslag til kommende kursus
Evaluering af årets kursus
- godt med billeder undervejs.
- oplægsholderne har været meget billige. Birgit fortæller, at hun oplever, at vi har goodwill.
- Vi skal have kursusopslag på Folkeskolen.dk for at nå bredere ud.
- Godt at holde det i større byer.
- Godt, at man kan vælge med og uden overnatning.
- Positive tilbagemeldinger fra deltagerne.
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Umiddelbart ser det ud til, at udgifter og indtægter ifbm. kurset går lige op.
Kommende kurser
1. Særligt samarbejde med UCC-underviserne.
2. Madlejr – overnatning på Gammel Avernæs eller på selve Madlejr, hvor man fredag -lørdag
kan følge det program, som madlejr holder for eleverne.
Ekstra oplægsholdere: Danmarks Jægerforening, Amalie fra Haver til Maver
Overskriften kunne være noget andet end Madlejr, fx Understøttende undervisning,
Råvarekendskab.
3. Læring i madkundskab
- Peter Brodersen
- Helle Brønnum
- Karen Wistoft
- Evaluering
- Hvordan lærer børn bedst?
- Inklusion
- Svend Erik Smidt
-Husk, der skal være en praktisk del indover.
4. Madkundskab og Natur-Teknologi – tværfagligt kursus.
Beslutning:
Læring i madkundskab.
Lokation: Århus undersøges.

8. Fremlæggelse af regnskab og budget
Meget overskueligt regnskab.
Bestyrelsen godkender regnskabet.
Det påtales, at budgetteret 5000kr. til revisor bør slettes, da vi ikke kommer til at bruge en
revisor.
Christines løn skal fremgå for sig selv.

9. Medlems- og abonnementsstatus, herunder opkrævningsstrategi
Opkrævningen sker ikke automatisk længere – Benita sender opkrævning ud.
Bekymring: At vi mister medlemmer, fordi det ikke går automatisk.
Benita og Lone laver personlig rykker, når det er nødvendigt.
Benita gives lov til at kontakte NETS for support.
Benita og Lone igangsætter, at regionerne får at vide, hvilke medlemmer der er i deres regioner.
Forslag: MobilePay som indbetaling af kontingent.
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Medlemstal
Efterlønnere og pensionister 17 medlemmer (fald fra 18)
Lærerstuderende 30 medlemmer (fald fra 34)
Personlige medlemskaber 101 medlemmer (fald fra 110)
Skolemedlemskaber 144 medlemmer (stigning fra 141)

10. Foreningsstrukturen og procedurer - se vedtægter. Evt. Ændringsforslag
Det har hidtil været gældende praksis, at vi holder Repræsentantskabsmøde i november måned i
lige år, og Regionformandsmøde i november i de ulige år. Sidstnævnte står ikke nævnt i
vedtægterne, hvorfor det giver mulighed for at disponere anderledes. Vi holder normalt et
Hovedstyrelsesmøde aftenen forinden, i begge tilfælde. Efter at vi har fået
tilstedeværelsespligten med lov 409, så har vi alle vanskeligt ved at nå frem, før aftenstid. Det
var også værd at overveje, om vi kunne imødegå den problematik. Men, efter at have gjort os
forskellige overvejelser endte vi med at enes om, at HS-mødet aftenen forinden, må lægges
omkring kl. 18, så alle kan nå frem. Vi fastholder strukturen, i øvrigt. Og minder vores regioner
om, at de skal sørge for en generalforsamling, i lige år, før den 1. oktober, hvorpå der bl.a.
vælges repræsentanter til vores møder. I de tilfælde, hvor regionsformanden sidder i HS,
efterlader det mulighed for at få en ekstra regionsrepræsentant med ved bordet. Vi forsøger at
vække regionerne på ny. Desværre har vi ikke været flere repræsentanter ved mødebordet, på det
seneste, når vi er gået fra hovedstyrelsesmøde til enten Regionformandsmøde eller
Repræsentantskabsmødet. Men vi vil så gerne have, at de demokratiske processer bliver
udnyttede! Derfor må vi fastholde at mødes, som hidtil.

11. Valg, opstilling og repræsentation i forhold til kommende års Repræsentantskabsmøde
Christine, Birgit, Benita, Sanne og Lone genopstiller.
Julie genopstiller som udgangspunkt ikke, men hvis ikke vi finder en kandidat i steder for hende,
så vil hun godt, men på samme præmisser som hun har været indtil nu.
12. Evt.

HUSK! Beram Repræsentantskabs- og hovedstyrelsesmøde for 2018
Næste års repræsentantskabs- og hovedstyrelsesmøde berammes til: 16/11-17/11 2018
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