Hovedstyrelsesmøde 16/11 2018
Sinatur Sixtus
Til stede: Lone Carlsonn, Benita Schmidt, Sanne Würtz, Birgit Jensen, Christine Bendix
1. Velkomst
2. Fremlæggelse af regnskab
-

-

Vi har et underskud på 28.881,70 kr., men vi skal ikke være nervøse. Vi skal tale om, hvad vi kan
gøre for at skaffe midler fremadrettet. Årsagen til overskuddet er, at tabet på gamle debitorer
er realiseret.
Nogle banneraftaler er ikke blevet fornyet.
Vi har ca. 161.000 kr. på bankbogen.
Revisorerne noterer sig, at vi fremlægger os et arbejdsregnskab – altså, vi har i hovedstyrelsen
været ude at arbejde for foreningen, hvor vi har haft udgifter.

3. Medlems- og abonnementsstatus
- Personlige medlemmer falder.
- Vi mister færre skoler end personlige medlemmer.
Vi har flere, der ikke betaler kontingent – vi beslutter, at ikke-betalte-rykkere skal deles ud, og så
skal vi ringe dem op.
Ideer til, hvordan vi kan være synlige:
- Vi skal have UCC-underviserne til at reklamere for foreningen på læreruddannelsen.
- Orientering til alle skoler omkring et skolemedlemskab.
- Kan foreningen have en stand til Madkamp (bannerne, visitkort, evt. bemandet)?
- Nogle filmstuderende: Kan I lave en præsentationsvideo. Lone undersøger.
- Vi skal huske pressen.
- Skolelederforeningen (Benita skriver).

4. Siden sidst; hvad har vi lavet - hvor har vi været repræsenterede - hvad har vi i gang?
- Netværk for madfestivaller, Benita har talt med nogle stykker, som er interesseret i et
samarbejde med foreningen.
- Benita: Skrivegruppe ift. kvalificering af faget (UVM)
- Benita: Forbrugerrådet – Benita skal ind at tale med dem ift. deres nye kampagne i foråret:
Sprøjtegifte i frugt og grønt
- Christine: Skrivegruppe ift. Fælles Mål – Læseplan og undervisningsvejledning.
- Sanne: Har talt med Camilla (UCC), som fortæller, at UCC er i gang med omstruktureringer.
Madkamp er sidste år i år.
- Kirsten Marie, Christine og Birgit underviste til en friskoledag.
- Vi har været på Smagens Dags kurser og dele visitkort ud.
- Madkamp har præsenteret os på deres kurser – og Georgie har navne på mulige til foreningen.
- Lone har været i DLF – hun sender mail herom.
- Lone:
o Jeanette Hansen DLF: Verdensmålene (uv. materiale). Benita.
o Lise Bak Simonsen, Fødevarestyrelsen: De vil gerne fortælle os om deres uv. materialer.
Lone kontakter.
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o

Børnebog, der kan bruges i indskolingen – forfatter ønsker, at vi hjælper med at få
bogen ”ud”. Lone sender billeder til os, så vi kan se bogen.

5. Evaluering af landskursus og forslag til nye.
-

Positive tilbagemeldinger fra landskurset.
Der deltog to lærere, som ikke har relation til foreningen – resten af deltagerne var fra forlag og
andre interessenter.
Vi beslutter, at landskurset skal holdes i marts 2020.
Kursusudvalget ser på, om vi skal slå os sammen med UCC-underviserne.
o Camilla: Måske vi skal satse på en fagdag pga. UCC’ernes midler.

Ideer:
-

Eksamen i faget (Benita)
Ny læseplan og undervisningsvejledning
Birgitte: Formand for konsulenterne på CFU (Lone)

6. Evaluering af Folkemødet på Bornholm.
- Vi var ikke blevet annonceret.
- Scenen vi havde fået lå afsides.
- Ingen besøgende med relevans for faget.
Til en eventuel anden gang: Vi skal måske gå sammen med de andre praktisk-musiske fag og
lave en form for paneldebat.
7. Forslag til 4 nye temaer til artikler på hjemmesiden. Hvad rør på sig? Tænk gerne hjemmefra
Punkt rykkes til repræsentantskabsmødet i morgen.
8. Diskussion vedr. tilbud fra DKM om overdragelse af hjemmeside
Vi har valgt at tage i mod tilbuddet, men vi opfordrer Erling til at ville fortsætte med
banner/annoncetegning og redaktør.
9. Evt.

Tillæg
-

Genforhandling af Erlings kontrakt
Hovedstyrelsen vil, at DKM overtager Webmasterrollen.
Erling bemærker, at vi skal huske at fortælle, at det er vigtigt, at alle vores medlemsoplysninger
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kommer med over på den nye hjemmeside. Og at vi skal huske at forhøre os om, hvordan det
fremadrettet kommer til at foregå med udsending af nyhedsbreve.

