
Referat af Hovedstyrelsesmøde, fredag den 20. November 2020, på 
hotel Sixtus i Middelfart.

1. Velkomst: Mødet bar præg af, at Storebæltsbroen har været lukket hovedparten af dagen, grundet 
uheld. Vi havde store forsinkelser og måtte plukke i punkterne i dagsordenen. Dernæst lavede vi en 
præsentionsrunde, da både Camilla, ny HS-kandidat fra fyn og Kent, vikarierende redaktør, var nye om 
bordet.

2. Godkendelse af dagsorden; har været udsendt til revision i HS, forinden.

3. Foreningens profil; status på samarbejdspartnere, repræsentanter og det fagpolitiske virke 
herunder valgfagsprøven og opmærksomheden herpå; Vi gjorde status på prøven, således som det ser ud 
nu. Altså er vinterprøven pr. 16. November er blevet lagt op til skolelederen at vurdere, om hvorvidt 
den skal aflyses eller ej. Vi drøftede mulige scenarier for sommerprøven og et fælles ønske om, at den 
bliver gjort frivillig - og at dette meldes ud i god tid fra ministeriet; hvilket også står at læse i vores 
høringssvar. Samt, at vi også håber, at der er mange der gennemfører, og får nogle gode oplevelser med på 
vejen. Vi følger op på partnere og repræsentantskab og status på disse, lørdag.

4. Foreningsstrukturen; har vi en passende organisationsform? Status region Fyn: Birgit som er 
afgående HS-medlem og formand for region fyn beretter om, fra Fyns generalforsamling, at det ikke har 
været muligt at fremskaffe nye interessenter til at forestå bestyrelsesarbejdet på Fyn. Birgit, Kirsten 
Marie, Karen Marie og Jette ønsker alle at træde fra til pension. Christine er bosat i København. 
Camilla Faurskov har tilkendegivet, at hun gerne kandiderer til HS og vil repræsentere Fyn. Fyn var 
foreningens sidste bastion. De har udmærket sig ved at kæmpe for en repræsentation i det nære, men har 
måttet sande, at det ikke længere er muligt at opretholde den organisationsform. Således står foreningen 
nu tilbage med, at der ingen regioner er i live. Hvilket indebær, at vi skal reorganisere os. Det kræver 
vedtægtsændringer. Disse er Repræsentantskabet den beslutningsansvarlig for. Vi foreslår, at der gives 
mandat til formand Lone Carlson, således at vedtægterne kan revideres, sendes i høring blandt de på 
Repræsentantskabsmødet tilstedeværende deltagere således at disse kan attesteres og ændringer foretages 
på efterhånd. Vi drøfter endvidere det ønskværdige i, at bibeholde repræsentanter i HS fra alle dele/
regioner af Danmark, således at vi taler alles egnes sag. Desuden drøftes der det formålstjenlige i, at vi 
indgår i HS-arbejdet i en mere specialiseret kontekst. Altså at vi, hver især, forsøger at målrette os nogle 
interesseområder, som vi kan varetage. Disse kan også ses i konteksten af, hvilke samarbejdspartnere vi 
vælger at repræsentere os i.

5. Temaer til artikler på hjemmesiden. Vi skal bruge mindst fire. Overvej samtidigt mulige 
skribenter! Bemærk Benitas opfordring til at overveje flere eksterne skribenter: Vi har et kommende 
tema: Måltidet som dannelsespotentiale. Det skal køre fra december 2020 til og med februar 2021. 
Region Fyn havde som sædvanligt været gode til at tænke på aktuelle temaer. Bæredygtighed/madspild 
og Valgsfagsprøven var begge temaer, som de ønskede fortsat fokus på, i kommende år. Desuden foreslog 
de “Hygiejne” som et kommende tema. Af skribenter foreslog vi Anne Grete Rasmussen “fru Grøn”, 
Bettina Buhl fra Det Grønne Museum. En skribent, der også kunne tage en naturvidenskabelig tilgang 
til emnet overvejes. Jonas og Kirsten Marie.  Et andet tema mangler pt. En titel, men 
omdrejningspunktet er de mange forskellige tilgange til, hvad der er godt/sundt for os. Fokus på de 
mange forskellige diæter og overbevisninger vi skal forholde os til, og kunne navigere i og håndtere i 



dagligdagen. Mulige skribenter: Morten Eilsø og Anne Gaardmand ... “Detox din hjerne”. Se Rådet for 
Sund Mad; hver sin ret! Om madmæssig mangfoldighed; Lone er oplægsholder 30/11 - Karen Wistofte 
om Sentire Aude. “Undervisningsmaterialer/læremidler” er endvidere et andet tema, foreslået af Nina. 
FORESLAG TIL RÆKKEFØLGE: Dec. Jan. Febr.: Måltidet som 
dannelsespotentiale. Mar. Apr. Maj.: Madmæssig mangfoldighed. Jun. Jul. Aug.: 
Hygiejne. Sept. Okt. Nov.: Undervisningsmaterialer/læremidler. Dec. Jan. Febr.: 
Mangler, da kontinuiteten i artikler og oplæg om valgfagsprøven og bæredygtighed/madspild kan lægges 
ind under eksisterende temaer. Foreslag ønskes til tema. 

6. Evaluering af hjemmesiden, herunder; hvordan får vi gjort siden mere vedkommende og interessant 
for vores medlemmer. Benita udtrykte ønske om større aktivitet på hjemmesiden. Gerne ugentlige 
opdateringer. Lone responderede, at siden under alle omstændigheder føres ajour med en måneds 
mellemrum og at det, hvis der skal ske mere, er nødvendigt at alle kommer med bidrag hertil. Kent skal 
“fodres”. Men når der er nyt at bringe fra annoncetegnere, skribenter og forskningens verden, så gøres det 
også...

7. Christine ønsker en status omkring opgaverne for medredaktøren, og evt. afhænding af en 
del af disse. Christine var blevet syg og deltog via skype. Hun forklarede, at hendes nye liv som 
småbarnsmor krævede så meget, at opgaven som medredaktør er blevet for meget. Vi talte om, at 
årsagen til, at Christine havde fået opgaven var, at vi tidligere havde haft behov for at sikre 
fagligheden på hjemmesiden - og at den problematik ikke længere er aktuel. Christine løfter fortsat gerne 
opgaven som hovedstyrelsesmedlem.

8. Benita forespørger behov for flere HS-møder; virtuelle. Der er en generel enighed om, at vi gerne 
mødes hyppigere, for at sikre kontinuitet i vores arbejde. Da onlinemødeaktiviteter er blevet lettere 
tilgængeligt for alle enes vi om, at lave et oplæg til møder, ca. hver 3. måned. FORESLAG TIL 
DATOER: Lørdag, den 13. Februar kl. 10-11. Søndag, den 9. Maj kl. 10-11. Lørdag, 
den 14. August kl. 10-11 og et fysisk møde med udelukkende social sammenkomst 
fredag den 5. November og hhv. bestyrelsesmøde fra 9-12 og generalforsamling fra 
12-13, efterfulgt af frokost, lørdag den 6. November.  Alle datoer er lagt i lige uger, da Jonas 
ikke er tilgængelig i ulige. November-datoen er tidlig, da Lone skal deltage i møde i de faglige foreninger 
i uge 46.

9. Fremlæggelse af regnskab og budget Omsætningsaktivet er 53.309,55 kr.. Regnskab og budget blev 
gennemgået og godkendt.

10. Medlems- og abonnementsstatus; herunder måden hvorpå disse anvendes bruger private 
medlemmer deres adgang som abonnement for kollegerne - og har vi et ønske om at ændre dette? Punktet 
drøftedes kun delvist. Der er fremgang. Flere skoler har tegnet abonnement i forbindelse med tilmelding 
til Madkundskabskonferencen. Mange gamle og trofaste medlemmer melder sig ud. Billedet er, at de har 
været pensionerede meget længe, og nu vælger også at opsige hos os.

12. Evt. Birgit har en forespørgsel fra Kirsten Marie Pedersen gående på, om hvorvidt vi vil bringe en 
spørgeskemaundersøgelse på vegne af Smagens dag. Det bekræftede vi. 


