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Jette Skjærlund 
 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører  

Stemmetæller: Sanne og Erling 

Dirigent: Lone 

Protokol: Christine 

 

2. Hovedstyrelsens beretning ved formanden 

Vedhæftet.  

 

3. Regnskabet fra kassereren  

Vi ligger over budget.  

De studerende melder sig ud, når de bliver færdige. 

Pensionisterne begynder at synes, at det er for lang tid siden, at de har været i faget.  

 

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. 

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. 
 

 

4. Indkomne forslag - Erling Jensen fremsætter forslag  

a. om implementering af uni-login på hjemmesiden  

Erling trækker forslaget tilbage. 

b. vedtægtsændringer ift. §10 og 11 

Vi stemmer om det, og det bliver vedtaget, at vi laver en vedtægtsændring. Lone 

skriver forslag og sender forslagene ud.  

 

5. Budget og kontingentfastsættelse  

Vi beslutter, at de studerende kan blive medlem for 1 kr.  

UCC-underviserne skal reklamere for det – og give nummeret til vores Mobile Pay. 

 

Ift. indbetalinger: Erling kommer med forslaget om, at vi opretter Mobile Pay som mulig 

betalingsmåde. Benita opretter.   

 

6. Valg:  

a. Formand: Lone Carlsonn valgt 

b. Kasserer: Benita Schmidt valgt  

c. 3-5 medlemmer til hovedstyrelsen + 2 suppleanter: Birgit Jensen, Christine Bendix og 

Sanne Würtz valgt.  
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Samt valg af:  

a. 2 revisorer: Karin Bech og Holger S. Degn valgt.  

b. 1 revisorsuppleant. Jette Skjærlund valgt. 

Vi er i en minimumsbesætning – vi giver hinanden håndslag på, at vi vil lave opsøgende 

arbejde.  

Georgie fra Madkulturen har nogle lærere i kikkerten. Sanne kontakter Georgie. 

 

7. Forslag til 4 nye temaer til artikler på hjemmesiden. Hvad rør på sig? Tænk gerne 

hjemmefra. 

 

Februar – april: 

 

Historisk mad 

a. http://madhistorie.dk/index.html  

b. Madkulturhjulet (Smagens Dag) 

c. Det grønne hus 

d. Den gamle by i hus 

e. Else Marie Boyhus 

f. Nexus: https://learning.nexus.dk/folkeskole/alle-tiders-mad/#_  

g. http://www.alletidersmad.dk/index.php/forslag-til-undervisning/  

h. https://historielab.dk/til-undervisningen/undervisningsforloeb/mad-gennem-

tiden/  

i. Madkulturen: 

https://madkulturen.dk/fileadmin/user_upload/madkulturen.dk/Billeder/Underv

isningshaefte_Den_Gamle_By_.pdf  

 

Maj – juli: 

FN ’s 17 verdensmål 

 

August – oktober: 

Bæredygtighed 

 

November – januar (2020) 

 

Madkundskabslærerens didaktiske udfordringer 

a. Hvad gør vi med forskellige spiseregler, der giver benspænd i undervisningen?  

b. Div. dieter/veganere/allergikere/cøliakiforeningen 

http://madhistorie.dk/index.html
https://learning.nexus.dk/folkeskole/alle-tiders-mad/#_
http://www.alletidersmad.dk/index.php/forslag-til-undervisning/
https://historielab.dk/til-undervisningen/undervisningsforloeb/mad-gennem-tiden/
https://historielab.dk/til-undervisningen/undervisningsforloeb/mad-gennem-tiden/
https://madkulturen.dk/fileadmin/user_upload/madkulturen.dk/Billeder/Undervisningshaefte_Den_Gamle_By_.pdf
https://madkulturen.dk/fileadmin/user_upload/madkulturen.dk/Billeder/Undervisningshaefte_Den_Gamle_By_.pdf
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c. Nasa Khader – ift. muslimer og de udfordringer, man som underviser kan have 

ift. fx halal 

d. Kirsten Marie og Smagens Dag ift. arbejdet med Madkultur 

e. Hvilke regler er vi underlagt? 

f. Lise Egholm 

g. Lærer fra præstø – veganer (Benita kontakter) 

h. Blokkerne fra Folkeskolen.dk 

i. Facebook – Benita vil gerne oprette en diskussion. 

 

8. Eventuelt. 

a. Erling orienterer om bannersalg. 

Erling fremlægger, at Nordea-fonden årligt uddeler midler for Lokalpuljen, som man 

kan søge, hvis man har et projekt, der fremmer det gode liv inden for motion, 

sundhed, natur og kultur. 

 

b. Jette: Bøgerne omkring te skal slettes på hjemmesiden. Generelt skal alle 

”medlemsfordele” tjekkes. Der er flere, der er meget gamle. 

 

c. Birgit: Vi skal alle i hovedstyrelsen have administrator-rettigheder til Facebook. 

Lone giver os adgang.  

 

 


