Referat af Repræsentantskabsmøde,
Lørdag, den 21. November 2020, kl. 10-13
på Sinatur Sixtus i Middelfart. Der vil være ka e og te ved ankomsten. Mødet efterfølges af frokost.
Dagsorden i følge vedtægter
1.

Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører: Punktet vidner om forne tiders storhed. Vi er en overskuelig
forsamling og vedtager, at formand Lone er hhv. dirigent og protokolfører. Birgit og Benita er stemmetæ ere. Christine og
Jonas deltager via Skype.
2. Hovedstyrelsens beretning ved formanden: Se beretningen under menupunktet “ a foreningen” på hjemmesiden
3. Regnskabet fra kassereren: Omsætningsaktivet er på 53.309,55 kr.. Regnskabet blev forelagt og godkendt.
4. Budget og kontingentfastsættelse: Det emlagte budget godkendtes. Kontingenterne fastholdtes.
5. Indkomne forslag - her drøfter vi gerne vores organisationsopbygning; regionerne fungerer ikke rigtigt. Skal vi
reorganisere os, vha. at nedlægge regionerne?! Konklusionen a generalforsamlingen på Fyn var, at bestyrelsen generelt
havde nået en alder, der gør at man ikke ønsker at fortsætte. Christine, som er regionens Benjamin, er bosat i København.
Cami a Faurskov vil gerne repræsentere Fyn i Hovedstyrelsen, men iøvrigt er der ikke andre interessenter til bestyrelsesopgaven,
hvorfor Fyn nedlæ es. Foreningens sidste bastion. Der har været kæmpet for at fastholde forankringen i det lokale. Men kampen
er tabt. I stedet må vi reorganisere os. Regionerne nedlæ es. Det gør Hovedstyrelsen også. I stedet stadfæstes en bestyrelse, der
tilstræbes at være repræsenteret ligeværdigt at kandidater a hele landet. Pt. Mangles repræsentation a Bornholm. Der vil
således, emadrettet hverken være Regionformandsmøder e er Repræsentantskabmøder. Disse erstattes af årlige
generalforsamling. Der planlæ es en vekselvirkning af valghandlingen således at bestyrelsen drives kontinuerligt, med
repræsentanter på valg i hhv. lige og ulige år. A e disse justeringer af foreningens vedtægter er så omfattende, at tiden ikke vi e
kunne tilgodeses ved Repræsentantskabsmødet, hvorfor Repræsentantskabet således har givet Lone Carlson mandat til at foretage
revisionen, og e erfølgende sende denne til den nye bestyrelses korrektur og godkendelse.
6.Valg
a. Formand (Lone Carlson modtager genvalg) Genvalgt
b. Kasserer (Benita Schmidt modtager genvalg) Genvalgt
c. 3-5 medlemmer til hovedstyrelsen + 2 suppleanter
Birgit Jensen modtager ikke genvalg, Christine Bendix og Sanne Würtz modtager genvalg. Camilla Faurskov, Nina
Balling og Jonas Borg stiller deres kandidatur til rådighed. De to sidstnævnte har været konstituerede i HS det
forgangne år, Camilla repræsenterer gerne region fyn fremadrettet. Christine Bendix genvalgt. Sanne Wurtz genvalgt.
Nina Ba ing valgt. Jonas Borg valgt. Cami a Faurskov valgt.
Samt valg af
a. 2 revisorer + (Karin Bech og Holger S. Degn modtager genvalg) Karin Bech valgt. Holger Degn valgt.
b. b. 1 revisorsuppleant. Jette Skjærlund, der hidtil har været revisorsuppleant ønskede ikke længere genvalg. I stedet
opfordrede Lone Carlson Birgit Jensen til opgaven. Birgit sti ede sig til rådighed og blev here er valgt, med glæde ved
udsigten til, at foreningen forsat har en relation, ud over medlemsskabet, når Birgit, ved udgangen af året træder a sine
forpligtelser i hovedstyrelsen.
7. 4 nye temaer til artikler Gårsdagens Hovedstyrelsesmøde afstedkom et udspil på at vi nu i december, januar og februar har
et tema, der hedder Måltidet som dannelsespotentiale. Det e erfølges af et tema om Madmæssig Mangfoldighed i marts, april og
maj måned. Dernæst følger et tema om hygiejne i juni, juli og august som a øses af et tema om undervisningsmaterialer/
læremidler i september, oktober og november. Der manglede tema for december 2021, januar og februar. Det er e erfølgende a alt
i bestyrelsen, at temaet skal handle om Neurogastronomi. Endvidere opfordrede gl. region Fyns bestyrelse, at vi fortsat har fokus
på valgfagsprøven og bæredygtighed/madspild, hvorfor vi fortsat e erlyser skribenter hertil.
8. Eventuelt Lone benyttede lejligheden til at takke Birgit Jensen for hendes store engagement og vigtige bidrag til foreningen.
Der overraktes en adventskalender a Frederiksdal til både Birgit og én til Kirsten Marie, som Birgit påtog sig at viderebringe,
med lige så behørig tak for en prisværdig indsats for foreningens, og især grundet de otte kursusarrangementer vi har kunnet
udbyde. Både Birgit og Kirsten Marie har tilbudt at forsøge at etablere en online konference om valgfagsprøven til de mange, der
a erede står på venteliste. Og øvrige interessenter. Der er tilsagn a ere oplægsholdere. Udfordringen li er i, at forvalte sådan
en konference professionel. Det er omkostningstungt. Deltagergebyret må ikke blive for stort. Derfor søges der pt. Fonde, puljer og
midler der vil kunne bistå opgaven. Vi er, i Foreningen for madkundskab, i udpræget grad, taknemmelige for, at så stærke kræ er
vil hjælpe med at få løst opgaven. Vi forstår, at det ikke er simpelt
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Referent/protokolfører: Lone Carlson

