
Bestyrelsens årsberetning for 2020. 
 
Bestyrelsen som valgt ved sidste års generalforsamling konstituerede sig ved første møde 2. marts 
2020, som følger: 

Konstituering 
Formand  Pernille Kruse  
Næstformand Aline Blum Samuelsen 
Sekretær  Lotte Rued Møller   
Kasserer  Jette Jønck    
Web- og facebookmaster Helle Mackenhauer  
Suppleanter  Kirsten Skjerbæk, Mia Damhus, Ida Mette Holm, Ghita Ørts Kinsella  

 

Etisk Råd 
Medlemmer af Etisk Råd har i 2020 været Tine Grandjean, Gunda Jensen og Mette Egelund. Rådet 
har ikke haft nogen sager. 

Ajourføringsudvalget 
Ajourføringsudvalget bestod i 2020 af Kirsten Skjerbæk og Lotte Rued Møller.  

Interne revisorer 
Interne revisorer var Karen Nørby og Mette Frahm 

Bestyrelsens aktiviteter 
Der har gennem året været afholdt i alt 9 bestyrelsesmøder. Omdrejningspunktet for arbejdet har 
i år været særlig meget præget af omstændigheder omkring os, Covid-19. Som har betydet, at 
urtekonferencen med Michael Thomsen, som skulle have været afholdt i juni 2020 er blevet rykket 
til juni 2021. Vi fik samtidig arrangeret 2 webinars med ovennævnte, som en slags introduktion til 
sommerens urtekursus.  
Derudover har bestyrelsen lagt et stort arbejde i at finde et nyt sted for afholdelse af 
årskonferencer og vi skulle have prøvet Helsingør ferieby af, men igen er dette blevet udskudt pga. 
forsamlingsforbuddet, grundet Covid-19. Der er blevet lagt et stort arbejde i kommunikation med 
feriebyen, som har betydet at vi har feriebyen til sommerens urtekursus. Det vil jeg gerne sige stor 
tak for. 
Årskonferencen i 2020, blev en næsten for stor succes, da der mødte rigtig mange deltagere op, og 
desværre var det lige snært nok i Ringsted kulturhus. Det blev dog en spændende konference med 
gode tilbagemeldinger på foredragsholderne. Som beskrevet ovenfor har vi derefter kig på 
Helsingør ferieby, hvor vi håber at finde optimale rammer til vores arrangementer.  
September kursus blev aflyst for 2020, grundet det planlagte urtekurset, som skulle have været 
over 2 dage. 
Vi fik afprøvet at afholde et Forum for medlemmerne 2 gange. Ideen er, at medlemmerne kan 
udveksle erfaringer fra klinikken mm.. Ideen er rigtig god, så måske det tages op igen i 2021. 
Foreningen har fået oprettet en konto hos GoToMeeting, således at det nu er muligt at afholde 
webinars, møder mm denne vej. Vi håber selvfølgelig at vi alle snart kan komme tilbage til 
klinikken og mødes fysisk i bestyrelsen, det er savnet. 



Foreningens hjemmesiden er, som i måske ved, pt. kørende på lavt blus. Der arbejdes på en helt 
ny løsning, som vi håber kommer op og køre i foråret 2021, så vi kan få en flot og tidssvarende 
hjemmeside. 
Alt i alt en stor indsats fra hele bestyrelsen og dens suppleanter. Tusind tak for samarbejdet i 
2020. 

Budget 
Som i vil høre senere, når regnskabet gennemgås har der været et større overskud for 2020 end 
tilsigtet. Derfor vil den nuværende bestyrelse gerne ligge op til, at der i det kommende år bliver en 
klækkelig rabat på ajourføringskurserne for medlemmer, således at pengene kommer 
medlemmerne til gode. Og derudover vil vi opfordre medlemmerne til at byde ind med forslag til 
aktiviteter i det kommende år.  

Medlemmer 
Vi er pt. 70 medlemmer i foreningen, fordelt som følger: 

• 58 aktive medlemmer 

• 10 associerede 

• 2 studerende 

Nyhedsbrev 
Der har været udsendt 5 nyhedsbreve i hhv. februar, maj, juni, august og november, hvor vi bl.a. 
har givet mulighed for at medlemmerne kan fortælle om deres klinik eller hvordan de bruger 
uddannelsen, som Ernæringsterapeut i deres virke, til inspiration for hinanden. Er der nogen af jer, 
der vil dele jeres hverdag med os andre i nyhedsbrevet, så vil det glæde os. Derudover 
videresendes informationer om nye foredrag, informationer fra Sundhedsrådet og 
bestyrelsesarbejdet generelt til medlemmerne.  

Webinarer 
Der har ikke været afholdt nogen webinars i 2020 af medlemmerne, men vi opfodrer vore 
medlemmer til at byde ind. Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at medlemmerne er glade for 
webinarer.  

IFM 
DET har stadig et gruppemedlemskab af IFM, hvor besparelsen i kontingent stiger med antallet 
medlemmer i gruppen. Tilmelding sker til kassereren og betaling til DET, som så står for en samlet 
betaling til IFM. 
 
Mvh Pernille Kruse, formand 
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