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OBS!! Hvis de forskellige links nednfor ikke virker i selve dokumentet, så
kopier det direkte ind i din browser.
Den nye bestyrelses sammensætning
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Web- og facebook-bestyrer:

Kirsten Skjerbæk
Mia Damhus
Lotte Rued Møller
Jette Jønck
Helle Mackenhauer

Suppleanter:

Aline Blum Samuelsen
Ghita Ørts Kinsella
Kate Agerbo
Michall Vinter Mogensen
Pernille Kruse

Ajourføringsudvalget er stadig:

Lotte Rued Møller
Ida Mette Holm
Kirsten Skjerbæk

Etisk Råd består nu af:

Tine Grandjean
Mette Egelund
Gunda Jensen (eksternt medlem, læge)

Som du ser, er den eneste ændring valget af Gunda Jensen, som nyt medlem af
etisk råd. Gunda er uddannet som læge og medicinjournalist i Tyskland. Se
Gundas præsentation af sig selv her: http://www.nfib.dk/visitator/
Evaluering af Årskonferencen i januar
Vi har fået mange positive tilbagemeldinger angående vores kursus i år. Langt
de fleste syntes rigtig godt om de foredragsholdere bestyrelsen havde inviteret.
Der vil altid være nogen, der ikke er helt tilfredse med alle og det tager vi også
til os i bestyrelsen. Vi tager dog de generelt positive tilbagemeldinger som et
tegn på, at bestyrelsens evne til at vælge emner og foredragsholdere svarer ret
godt til medlemmernes forventninger og behov.
Vi tager alle de nævnte forslag om emner og foredragsholdere ad notam og
forsøger at navigere efter dem i vores planlægning af de næste kurser.
Bortset fra problemerne med temperaturen i lokalet og 3-timers parkeringen er
der faktisk i år ret stor opbakning til brugen af Kulturstationen i Vanløse.
Vi havde i år som noget nyt lydtekniker Jan Irhøj med til at styre lyden og det er
helt sikkert medvirkende til at det blev muligt at overdøve gospelgudstjenesten
om søndagen, idet vi i år med Jans hjælp havde en højtaler bagest i rummet. Så
den forbedring ønsker vi at fortsætte.
DET – Danske Ernæringsterapeuter
detforening@gmail.com
www.detforening.dk
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Webinars om klientcases og litteratur
På evalueringsskemaerne var der ønsker om at have møder eller oplæg om
klientcases, og om hvordan vi ernæringsterapeuter forholder os til forskellig
litteratur. Vi vil gerne opfordre dig til at byde ind med webinars om disse
emner – og bestyrelsen vil selvfølgelig også tale om, hvordan vi evt. kan byde
ind. Et spørgsmål i et af evalueringsskemaerne var, hvordan vi
ernæringsterapeuter forholder os til en bog som f.eks. ”Den medicinske seer”
af Anthony William. Kirsten Skjerbæk har skrevet følgende blogindlæg om
bogen. Læs det via dette link:
http://www.individuelnæring.dk/den-medicinske-seer-et-spirituelt-quickfix/.
Blogindlægget er et udtryk for Kirstens mening om bogen. Skriv gerne tilbage,
hvis du er af en anden opfattelse, enten her eller på vores Facebookgruppe.
Vi vil endnu engang opfordre dig til at skrive anmeldelser af bøger eller andet
du læser. Vi bringer det gerne her i Nyhedsbladet.
Fondsansøgninger
Har du en fundraiser i maven, vil vi blot gøre opmærksom på, at der findes
mange midler derude i Fondsdanmark, som det er muligt at søge. Se f.eks. her
http://www.sum.dk/Puljer/Udlodningsmidler/Aktivitetspuljen.aspx eller her
https://www.legatbogen.dk/.
Ideen kommer af at Vaccinationsforum havde fået en stor pose penge til deres
20 års jubilæum. Får du sat et spændende projekt sammen, især hvis det
gavner syge mennesker, er der penge at hente.
Heilpraktikerskolens kursuskatalog
Heilpraktikerskolen laver et stort og spændende program, hvor bl.a. vores egne
medlemmer Marianne Fjordgård og Frede Damgaard underviser. Deres kurser
vil give RAB-point hos os. Hvis du er interesseret i at optjene RAB/ajourføringspoint ved at deltage i nogle af de andre kurser, vil vi opfordre dig
til på forhånd at sende os kursusbeskrivelsen og hvem der underviser, og vi vil
så i ajourføringsudvalget tage stilling til, om de giver RAB-point hos os. Se
kataloget her: http://www.heilpraktikerskolen.dk/kurser.

Med venlig hilsen DET’s bestyrelse
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