
Referat generalforsamling
Foreningen for Madkundskab
23/10 2021

Til stede: Nina Balling, Camilla Faurskov, Kathrine Roed Reimers, Jonas Borg, Lone Carlson, 
Christine Bendix, Sanne Würtz, Kent Carlson, Kim Wissing Petersen og Karin Bech

Emne Referat 
1. Valg af dirigent samt stemmetæller 
 

Stemmetæller: Karin

Dirigent: Kim
2. Formandens beretning Beretningen ligger tilgængelig på hjemmesiden.

Vi aftaler, at Lone tager kontakt til Madkamp 
ifht., at vores logo igen ikke er på deres 
materiale. 

3. Indkomne forslag 
a) Se ændringsforslag til vedtægter 

b) Kommende års fire artikeltemaer aftales 

c) Jfr. aftale ved visionsmøde i august skal vi 
igangsætte udarbejdelsen af et katalog, der 
skal gøre rede for kendte opgaver hos 
foreningen. Hvem melder sig til udvalget?

a) Lone gennemgår ændringsforslag. Se 
dokument på hjemmesiden. 
Ændringerne godkendes af bestyrelsen.

b) 

1) Eksperimentel madkundskab lægges 
sammen med kommende tema: 
Neogastronomi

2) Uv.-planer og prøveoplæg

3) Historisk mad
Betina Buhl
Kathrine laver uv.materiale
Den fynske landsby
Den gamle by i Århus
Alletiders Mad
Madkulturen har i samarbejde med Den 
gamle by i Århus lavet materiale.

4) Madkundskab i specialtilbud
Kathrine: Elev og forældre
Jonas: Arbejdskollega
Kim: Kolleger og elever samt tidligere 
elever

Andet:

- ”Greatest hits”
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Ikke et tema, men et tiltag.

- Kostrådene
Vi skal have dem med i nuværende tema 
omkring uv.materiale. 

Sanne tager kontakt til uc-underviserne ifht., at 
de og vi skal samarbejde om temaer/hvad der 
rører sig.

c)
Udvalg: Lone, Nina og Kathrine
Alle sørger for at orientere Lone om, hvilke 
opgaver vi har.

Læs beskrivelsen af os selv på hjemmesiden – 
skriv til Kent, hvis der er noget, der skal rettes.

4. Fremlæggelse af regnskab via kassereren Regnskabet gennemgås.

Bemærkninger:
- Der er stort set renset ud i ikke-

betalende
- Flere og flere skoleabonnementer
- 56.000 kr. fra vores kursus på Sixtus 

sidste efterår gør, at vi har underskud
i år.

- Skal vi have endnu større rabatter til 
medlemmer, når vi afholder 
kursus/webinar?  

- Vi bør overveje at fundraise. 
Fx til indkøb af bøger, som kan bruges
til at tiltrække medlemmer.

- Forslag: Når du har været på 
webinaret, kan du via link ”ombytte” 
din deltagelse til et medlemskab for 
et år for kun 300kr. 

- Forslag: Henvend os til skoler – 
januartilbud. Slagtilbud. 

5. Budget- og kontingentfastsættelse Kommentarer:

- Pkt. 2015: der er en stor forskel på 
antallet af skoler. Vi ved ikke, hvor 
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mange betalende skoler vi reelt har. 
Vi afventer kommende år. 
 

- Pkt. 1009: Kent har lavet nyt tiltag – 
slutdato for studerende, så de 
automatisk overgår til anden betaling,
når de er dimitteret. 

- Vi beslutter, at vi fastholder 
kontingent, men har nye tiltag 
omkring abonnementstegning i 
tankerne.
Vi revurderer næste år, om vi har 
brug for at øge kontingentet.

6. Valg a) Vi beslutter, at Kent er kasserer. 

b) Kathrine Roed Reimers og Sanne Würtz 
vælges/genvælges til bestyrelsen.

c) Suppleant: Kim Wissing Petersen

d) Kritisk revisor: Karin Bech
Revisorsupp.: Steen Reimers

7. Evt. - Alle kan tilmelde sig nyhedsbrevet. 
- Fundraising: Kathrine vil gerne tage 

”førestokken”  
- Kursus:

Efteråret, fysisk konference, start 
oktober. 
Det grønne museum
Både i Jylland og på Sjælland?

- Korte webinarer
Fx Morten, Smag for Livet
Evt. fundraising til webinarerne

- Generalforsamling 2022 fastsættes til 
lørdag d. 12/11 2022
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