København, 11. maj 2018

Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Ernæring
Arkitektskolen, Danneskiold-Samsøes Allé 53, 1435 København K.
Fredag d. 4. maj 2018, kl. 17.00.

Referent: Marianne Boll Kristensen

1. Valg af dirigent
Jens Rikardt Andersen vælges som dirigent. Han konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt
indkaldt og lovlig efter vedtægterne.

2. Formandens beretning ved Jørgen Wiis
”Det har været et udfordrende men ikke mindre spændende år i DSKE og DSKEs bestyrelse.
Bestyrelsen starter nu bestyrelsesåret efter generalforsamlingen med et strategimøde, som holdes i
Ålborg. Her har vi bedre tid til at tale visioner for selskabets udvikling og diskutere husholdningen den interne styrkelse af selskabets og den nyvalgte bestyrelses arbejde. Den nye bestyrelses møde
bliver 31. maj.
Medlemskartoteket. Selskabets sekretær bestyrelsesmedlem Anne Wilkens har påtaget sig et
uventet stort arbejde med at opdatere vores medlemsliste. Det viste sig, at vores liste over betalende
medlemmer, som Lægeforeningen administrerer, langt fra stemte overens med vores egen
medlemsliste på 577. Adresser, mailadresser og arbejdsfunktion på rigtigt mange af vores
medlemmer gennem mange år ikke er blevet opdateret. Hvis medlemmerne selv har meldt sig ud via
Lægeforeningen, har DSKE ikke fået besked. Medlemmer kan være blevet slettet af Lægeforeningen
pga. restancer. DSKE får godt nok besked om restancer men ikke, hvis de bliver slettet. Efter Annes
hestearbejde er vi nu ikke længere 577 men i virkeligheden 487 medlemmer.
Anne anfører, at det fremadrettet vil være hensigtsmæssigt, hvis Lægeforeningens liste bliver
sammenholdt med DSKEs medlemsliste en gang årligt. Jeg vil gerne sige Anne tak for dette seje og
tunge træk for selskabet.
Der ses stadig en del rekruttering af nye medlemmer ifm. afholdelse af temadage, hvor mødegebyret
koster det samme som et DSKE-kontingent. Heldigvis ser det ud til, at de fleste nye medlemmer bliver
i selskabet. Der kommer procentuelt flere cand. Scient’er til, hvilket nok ikke kan overraske.

1

København, 11. maj 2018

Der er nu efterhånden uddannet 200 cand. scient’er. Heri må ligge et potentiale for øget
professionalisering og styrkelse af medlemsbasen og vil forhåbentligt afføde øget videnskabelig
aktivitet indenfor dansk klinisk ernæring. Man kan undre sig over at så få af de 200 er medlemmer af
selskabet.
Bestyrelsesmøder, forretningsudvalget, temadage og initiativmøder. Det har i år grundet
arbejdspres og personlige udfordringer på bestyrelsesmedlemmers hjemmefronter kun været muligt
lige at overholde vedtægternes paragraf 4.9 om 2 bestyrelsesmøder årligt. Møderne ligger gerne ifm
initiativmøder eller som vores strategimøde. FU mødes derimod mere regelmæssigt på Skype for at
holde snor i selskabets drift.
Temadag Nutrition Gap. Hver gang patienterne skifter afdeling eller udskrives ses forringelse af
ernæringsbehandlingen. Nye elektroniske patientjournaler er som skabt til at sikre kontinuitet i
behandlingen. Udviklingen gør, at patienterne er kortere tid på sygehus. De følges i ambulante
forløb. De bor hjemme eller på et genoptræningscenter, og er ikke meget i en hospitalseng længere.
DSKE og vores medlemmer skal følge med denne udvikling. Kommunerne er langsomt ved at forstå,
at indsatsen mod sygdomsrelateret underernæring i høj foregår i primærsektoren. Der ansættes
derfor diætister i kommunerne. De praktiserende læger er et uopdyrket land for DSKE. Vi
arrangerede derfor en temadag Nutrition Gap 08.12.17 i København om sikre kontinuitet i
ernæringsbehandlingen i HELE patientens forløb. Dagen blev vel modtaget, var heldigvis velbesøgt
med deltagere fra hele landet og fra alle sektorer.
Nyresyge er en speciel ernæringsmæssig udfordring. Vi afholdt derfor initiativmødet: Ernæring til
nyrepatienter i Århus 9. januar 2018. Gitte Dam, Christian Hvas og nefrologisk professor Bente
Jespersen arrangerede et stærkt program og havde sørget for god annoncering, så mange mødte
frem.
Vi har måttet udsætte 2 planlagte initiativmøder om sondeernæring, men de er nu igen undervejs
til efteråret. En temadag om Ernæring i sygeplejen planlagt til efteråret 2017 måtte aflyses pga.
for få tilmeldinger. Vi forsøger igen i år.
Bestyrelsen vil gerne gentage, at for at blive ved med at finde nye spændende emner til temadage og
initiativmøder opfordres DSKEs medlemmer til at komme med idéer og gerne være medarrangør.
Årshjulet. Vi skal være ude i god tid med arrangement af de kommende møder. Derfor bør der ligge
en årskalender for bestyrelsens arbejde. Anne Wilkens har nu lavet et årshjul. Årshjul 2018-19
afslører, at Tina Beermann arbejder med at arrangere en temadag i Århus om veganerkost og andre
nye kostvaner til velnærede patienter og patienter med sygdomsrelateret underernæring.
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Tilmelding til møder, kontakten til medlemmerne og sekretærfunktionen. Det kan være ret
sjovt, berigende og lærerigt at arrangere vores møder. Det har altid i selskabets historie været en
utaknemmelig rolle at være den, der står for dialog med deltagerne til vores temadage og årsmøder
og ikke mindst bogføring og indkrævning af restancer. I planlægningen af temadagen i København
besluttede planlægningsgruppen at anskaffe et smartere tilmeldingssystem med bedre
registreringsfaciliteter og feedback muligheder. Vi afprøver således Enalyzer, som I stiftede
bekendtskab med ifm jeres tilmelding til dette årsmøde.
Selskabets sekretær: Dette leder mig til at orientere jer om den evige udfordring selskabet har med
at rekruttere og fastholde en sekretær for selskabet. Vores bestyrelsesmedlem Anne Wilkens påtog
sig hvervet som selskabets sekretær. Anne har som nævnt kæmpet en brav kamp med medlemslisten
og fået den opdateret. Der er mange henvendelser til selskabet, som fordrer kendskab til selskabets
opbygning. For at lette sekretærarbejdet, er det ret godt, hvis det er et bestyrelsesmedlem, der er
sekretær. Eller ihvertfald at sekretæren har daglig kontakt til et bestyrelsesmedlem, gerne et
forretningsudvalgsmedlem. Anne vil gerne fortsætte med at stå for kontakten til og fra
medlemmerne og distribuere den indkomne post. Men vi vil dele hele sekretærarbejdet op, og vi søger
en ekstra lønnet sekretær, som vil stå for kontakten til Lægeforeningen, holde medlemslisten
opdateret og stå for tilmeldinger til vores møder. Måske lysner det nu: Det tyder på, at vi efter
Christian Lodbergs fine lobbyarbejde snart kan ansætte sekretær Susan Elgaard Jensen, der til daglig
er deltidsansat forskningsbogholder på afdelingen i Århus.
Bestyrelsens sekretær: Vi havde været ilde stedt, hvis vi havde været uden Marianne. Marianne Boll
Kristensen gør det mest solide arbejde for bestyrelsen, man kan tænke sig. Holder øje med deadlines,
holder forretningsudvalget i ørerne, administrerer ESPEN blokmedlemskaberne, fører det løbende
referat. Marianne er startet på sit Ph.D-projekt og skal i den forbindelse til Brisbane. Marianne
holder derfor orlov fra bestyrelsessekretærarbejdet det næste år. Det er lidt af en udfordring at finde
en afløser i den kommende bestyrelse. Vi arbejder på at dele funktionen op, så flere tager en mindre
del hver.
Årsmøder: Det ser ud til at fungere fint med, at årsmødegrupperne i Århus og København
ansvarsmæssigt og økonomisk er lagt ind under DSKEs hat. Grupperne arbejder fortsat selvstændigt
som mødearrangør med en gruppe deltager fra den aktuelle DSKE bestyrelse. Århusgruppen
arrangerede jo i 2017 et af de flotteste og mest velbesøgte årsmøde nogensinde med 178 deltagere,
et stærkt program og fantastisk evaluering fra deltagere og udstillere.
Nyhedsbrevene: Mette Holst og Henrik Højgaard Rasmussen har overtaget redaktørhvervet fra
Christian, fortsætter den gode redaktionelle linje og opdaterer dygtigt vores medlemmer 3-4 gange
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årligt. Jens Rikardt Andersen deltager stærkt med sine faste videnskabelige klumme. Medlemmerne
opfordres fortsat til at bidrage med indslag.
Økonomien, bankskift og kassererfunktionen: Vi har valgt at skifte bank. DDB var blevet alt for
rigide og langmodige. Især har det altid voldt os kvaler og ændrer tegningsberettigede, som vi jo
skulle ved et kassererskifte. Christian Lodberg Hvas overdrog kassererposten til Jens Rikardt
Andersen sidste år, men det har ikke reelt kunne træde i kraft, førend bankskiftet var fuldt
gennemført. Og det blev det først for få måneder siden. Christian har derfor atter engang ydet os alle
en ekstra hånd ved reelt at fortsætte som kasserer. Vi anvender nu Ringkjøbing Landbobank, der som
en regulær telefonbank synes langt bedre gearet til at have med en lille forening som vores.
Økonomien er sund, men det kan kasseren orientere om. Vi må til at sætte endnu flere initiativer i
søen for vores medlemmer.
Igangværende samarbejder og initiativer:
Vores samarbejdspartere regner os for eksperterne i Danmark indenfor klinisk ernæring. Vi
opfordres derfor hyppigt til at indtræde i nationale arbejdsgrupper i sundhedsstyrelsen og andre
ernæringsrelaterede organisationer. Vi skriver hver gang ud til medlemmerne for at få dem
involveret i de forskellige arbejdsgrupper, så vi får anvendt netop den brede ekspertise, som findes
hos medlemmerne. Og så ikke alle funktioner hviler på vores bestyrelsesmedlemmer.
Vi har udpeget Anette Martinsen til at indgå i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for NKR vedr. KOLrehabilitering.
Vi har udpeget Charlotte Humble Andersen til at indgå i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for
forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser.
De onkologiske patienter har vores største fokus. Anni Linnet Nielsen er bestyrelsens
’canceransvarlige’. Vi søger at styrke samarbejdet med onkologer og kræftkirurger. ALN, Mette Holst
og Henrik Højgård har undervist læger i kursus i cancer og ernæring. Vi har fokus på at afholde
initiativmøder og eventuelt temadag i fællesskab med cancerspecialisterne.
Vores eksterne arbejde, projekterne, visionerne
Vi har nogle stærke sigtelinjer mod fremtiden, som giver stort håb. Der er 4 ligeværdige spor, de er
ikke nye fra sidste år, men de kommer fint stille videre:
1. Tager vores uddannelsesforpligtelse på os. Deler vores viden med medlemmerne, engagerer dem.
2. Vi skal fremskaffe valide nationale data for DRM og plan for nedbringelse af underernæring.
3. Sikre Ernæringsscreening og ernæringsterapi som kvalitetsindikator i det danske sundhedsvæsen.
4. Styrke DSKEs danske og europæiske samarbejde med andre aktører i kampen mod DRM.
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DSKE og medlemmerne, vores forpligtelse med ernæringsvejledning:
Palle Bekker Jeppesen har, som tidligere redaktør af Klinisk Ernæring- genialt tænkt DSKE ind som
hovedredaktør på den nye udgave af Klinisk Ernæring. Vi vil ikke blot skabe en opdateret version af
den gamle dame. Kapitlerne gentænkes og skrives helt om. Vi vil blande erfaring med frisk energi,
lade nye og gerne unge kræfter komme med, så mindst 2 forfattere skriver et kapitel. Vi vil have
medlemmerne i spil som forfattere. Vi søger herved at styrke fødekæden i dansk klinisk ernæring.
Men vi ser også et stærkt strategisk mål i at integrere ernærings interesserede kolleger blandt
eksempelvis nefrologer, hæmatologer og pædiatere for at hjælpe dem videre til deres egne nationale
ernæringsvejledninger. Forlaget er med på at arbejde med mulighed for en online version, så
eksempelvis ernæringsberegning kan foregå i en App-version. Bestyrelsen har fordelt arbejdet
således, at Palle, Marianne Boll, Gitte Dam, Henrik Højgård og jeg er overordnede redaktører på 5-6
kapitler hver. Vi skal finde et godt forfatterteam til hvert kapitel og selvfølgelig ved behov støtte dem
i arbejdet. Forlaget står dog for at holde styr på deadlines i forfatterkollegiet.
Anne Wilkens, Pia Søe Jensen og Anni Linnet Nielsen er fagredaktører på FADL’s forlags grundbog i
ernæring til sygeplejeuddannelsen. Gruppen orienterer bestyrelsen, DSKE krediteres. . Der er lavet et
oplæg til indhold og forfatterforslag.
Der arbejdes på at få Nordic Nutrition Academy genrejst. Arbejdsgruppen har haft søgt nordisk råd
om financiering, men det blev ikke bevilget. Nu arbejdes der på at overbevise de tidligere sponsorer,
om at de skal modtage flere partnere gennem FMF eller igennem de nationale selskaber. Der
mangler ca. 400.000 kroner årligt til sekretær og administration.
Medlemmerne i spil. Vi SKAL altså aktivere vores medlemmer noget mere. Der er store
kompetencer derude og lokale netværk, som vi kan lære fra og styrke. På afdelinger og sygehuse, på
regionalt og kommunalt plan. Vores idé om et survey til medlemmerne om deres forventninger til
DSKE, og hvordan DE selv kan aktiveres er en god idé, som vi har ikke har haft tid til at forfølge. Til
vores nye tilmeldingsplatform Enalyzer er netop tilkøbt mulighed for evalueringsdeling.
Ernæringsscreening og terapi som kvalitetsindikatorer. Vi SKAL have ernæringsterapi og
ernæringsscreening tilbage som kvalitetsindikatorer i sundhedsvæsenet. Henrik Højgaard
Rasmussen og Mette Holsts indstilling om ernæring til Lærings- og kvalitetsteams under Det
Nationale Kvalitetsprogram for sundhedsvæsenet blev meget godt modtaget. Der var indsendt 2
relaterede indstillinger fra Kost-og Ernæringsforbundet og Fagligt Selskab for kræftsygeplejersker.
Danske Regioner bad de tre parter om at samskrive indstillingerne. Den samlede ansøgning er nu
skrevet med hjælp fra den regionale kvalitetskoordinator i region Nord. Selve forløbsprocessen er
drøftet med sekretariatsfunktionen for den nationale styregruppe i Danske Regioner. De mener, at
der er behov for en længere høring i Regionerne. Ansøgningen kan således ikke godkendes på et
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ellers allerede planlagt møde d. 23. maj. 7. maj sender arbejdsgruppens kvalitetskoordinator
ansøgningen ud til hurtig kommentering blandt regionale tovholdere. 14. maj-8. juni får
Temagruppen for kvalitet (som består af en række regionale ledelsesrepræsentanter for LKT
arbejdet og kvalitet og forbedring) ansøgningen i høring og har den til drøftning 22. juni. Augustseptember forelægges Styregruppen ansøgningen, Sundhedsdirektørerne orienteres. Oktober træffer
Styregruppen beslutning om evt. igangsætning af LKT Ernæring.
Arbejdsgruppen får altså lidt længere tid til at afgrænse området og få den nødvendige opbakning i
regionerne. Det vil kun hjælpe i ekspertgruppen og det efterfølgende arbejde i de regionale læringsog kvalitetsteams. Der er som krav til indstillingen fokuseret på frembringelse af tal for problemets
omfang og succeskriterier., hvilket bringer os videre til vores 3. store strategiområde:
Nationale data på sygdomsrelateret underernæring og mål for nedbringelse af
underernæring
Oprettelse af en datahub, hvor der kan indsamles nationale data på forekomsten af underernæring,
er virkelig et kerneområde for os. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jens Kondrup, Anne
Marie Beck, Henrik Højgård, Mette Holst og jeg. Det er helt essentielt for os, at vi som videnskabeligt
selskab går systematisk frem. Vi vil oprette et Ph.D forløb med Anne Marie som hovedvejleder og
Henrik som medvejleder. For at få skabt grobund for en national database skal Ph.D forløbet
indsamle oplysninger om nuværende og tidligere anvendte indikatorer for ernæringsscreening og terapi i Danmark og i udlandet. Der formuleres fremtidige indikatorer for både hospitaler og i
primærsektoren, indikatorerne skal afprøves i praksis, de skal indbygges i eksisterende it-systemer,
der indsamler data om kvalitet af behandling på hospitaler/ældreplejen. Første dataindsamling
udføres. En rapport udfærdiges til sundhedsministeriet med henblik på, at ministeriet umiddelbart
kan anbefale indikatorerne til anvendelse i regioner og kommuner.
Det er en ordentlig mundfuld. Kommissoriet for arbejdsgruppen skal helt på plads. Vi ønsker
databasen optimalt forankret i DSKE. Men man kan godt forestille sig, at en national database søges
lagt ind i sundhedsstyrelsen. Midlerne søges direkte fra FMF og i en fælles ansøgning med FMF til
MNI, deres europæiske hovedorganisation. Jens vil i samarbejde med Forum For Underernæring søge
midler fra finansloven til projektet.
Det nationale og internationale samarbejde:
Vi er en af de tre grundlæggere af Forum for underernæring. Jens Kondrup er stadig vores
repræsentant og gør et stort arbejde for at fremtidssikre FFU. DSKE er fast medlem af Styregruppen.
FFU afholder ét åbent årligt arrangement med tydelig politisk adresse (minister, parlamentarikere
på landspolitisk, regionalt eller kommunalt niveau). Der afholdes årligt én ernæringspolitisk
workshop med henblik på forberedelse af møde med politikere. FFU giver løbende kommentarer og
input til aktuelle hændelser med relevans for underernæringsdagsordenen. Kommentarer og input

6

København, 11. maj 2018

gives i overensstemmelse med det fælles videngrundlag og anbefalinger.
Vi er stadigt aktive i Optimal Nutritional Care for All-kampagnen. ONCA er iværksat af European
Nutrition for Health Alliance og finansieres derfra. ESPEN og mange af de nationale PEN-selskaber,
EFAD, MNI og patientorganisationer er medlemmer. En bred palet. Henrik Højgaard og Mette Holst
deltog i det seneste møde i Slovenien. FMF sponserer rejserne. Vi skal rapportere til de øvrige lande,
hvordan vores kamp mod DRM går i Danmark, hvem vi samarbejder med lokalt, regionalt og
nationalt om kampagner og guidelines. Hvilken pressestrategi vi har, hvordan er kontakten til
ministeriet. Så det kan virke forpligtende. Men vi opfatter det primært som meget inspirerende og
lærerigt at se, hvordan kampen gribes an rundt om i Europa. Vi overvejer i samarbejde med FMF at
søge at få et ONCA møde til Danmark. DET vil være dejligt forpligtende, for de øvrige landeværter
har virkeligt lagt sig i selen for at præsentere nye spændende projekter fra værterne. Nyt
arbejdsmøde afholdes i juni og et nyt samlet møde i november i Portugal hvor Mette og Henrik
deltager. På novembermødet er vi forhåbentlig kommet så langt med vores egne planer om datahub
og fået andre så gode ideer, at vi kan overveje værtsskabet om et par år.
DSKE lever. Vores administrative udfordringer er mange og til tider tunge at løse. Vi har
virkeligt spændende sigtelinjer. 500 medlemmer er vi! Vi ER faktisk et stort selskab i et lille land.
500 blandt 5,6 mio. danskere. Det svarer til, at det tyske PEN-selskab DGEM har 7400 medlemmer.
Mon de har det?
Men det har igen været et år med organisatorisk pres på få skuldre og de samme hænder, hvilket
stadigt gør os virkeligt sårbare som bestyrelse og selskab. Hjerteblodet for dansk klinisk ernæring er
formodentlig intakt blandt vores medlemmer. Men vi har svært ved at rekruttere, når vi eksempelvis
indkalder til arbejdsgrupper eller beder om indlæg til nyhedsbrevet. Vi SKAL have aktiveret vores
medlemmer mere. Den manglende tilslutning til dette årsmøde, håber vi inderligt skyldes konflikt
truslen. Vi har stor anseelse udadtil. Vores støtter i industrien stiller op hver eneste gang i et diskret
og værdigt samarbejde. Vi er et økonomisk velkonsolideret selskab og må måske i fremtiden købe os
til mere administrativ assistance. Således at vi i stedet kan bruge vores tid til det, vi virkeligt vil:
Kæmpe for patienternes ret til sufficient ernæring, uddanne kolleger og studerende, nedbryde
dogmer og barrierer i et tungt sundhedssystem. Samarbejde med og lære af vores danske og
internationale samarbejdspartnere. Styrke vores position som videnskabeligt selskab.
Rigtigt mange bestyrelsesmedlemmerne på valg har i år valgt at genopstille, hvilket er et stærkt
signal. Noget af det gode ved vores vedtægter er dog, at vi har løbende udskiftning og dermed
fornyelse i selskabets bestyrelse. Det sikrer friske ideer, ny ild. Og det kan hindre indspisthed og
tomgang. Men det er altid tomt at sige farvel.
Anni Linnet har valgt efter 4 år at tage en pause fra bestyrelsesarbejdet. Tusind tak Anni, fordi at du
var med. Du brænder for ernæringsterapien til de onkologiske patienter. Som én af få onkologer.
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Onkologerne hører naturligt til i DSKE og i DSKEs bestyrelse. Kom gerne igen.
I år udløber funktionstiden (for denne gang, kunne jeg fristes til at sige) for vores utrættelige
næstformand Henrik Højgård. Henrik, jeg vil gerne på selskabets vegne takke dig endnu engang for
det kæmpe arbejde, du har lagt i bestyrelsen. Du finder hele tiden på gode og helt væsentlige
projekter for os og dansk klinisk ernæring. LKT-arbejdet har du lagt stor energi i. Datahub arbejdet
er du en naturlig grundpille i. Du er vores værdige repræsentant i ESPEN Council. ONCA har du taget
ind i DSKE og arbejder videre med. Dit og Mettes kald med at afholde en så fantastisk ESPEN kongres
i København afkræver vores dybeste respekt og taknemmelighed.
Sammen har vi i bestyrelsen lagt nogle interessante spor for det videre arbejde for selskabet og
dansk klinisk ernæring. Min egen funktionstid i bestyrelsen er nu også udløbet. Tusind tak fordi, at
jeg måtte være med.”

3. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
Årsregnskab for 2017 blev præsenteret af Christian Lodberg Hvas.
Regnskabet var godkendt af selskabets revisorer, Jan Eriksen og Anne W. Ravn.
Overskuddet fra selskabets drift i 2017 var 22.739 kr. Dette overskud skyldes manglende udgifter
til sekretærbistand, og disse udgifter må selskabet forvente at få igen i 2018.
Selskabet har en sund økonomi med tilstrækkelig formue, og det foreslås, at kontingentet uændret
skal være på 325 kr. pr. år.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet og forslaget om fastholdelse af kontingent.

4. Valg af formand
Jørgen Wiis kan ikke genvælges grundet otte års uafbrudt funktionstid i bestyrelsen.
Jens Rikardt Andersen vælges som formand for selskabet.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Læger:
Jørgen Wiis (valgt i 2010), Henrik Højgaard Rasmussen (valgt i 2012) og Anni Linnet Nielsen
(valgt i 2014) træder ud af bestyrelsen.
Palle Bekker Jeppesen (valgt i 2016) genopstiller og vælges.
Rudolf Albert Scheller, Jens Rikardt Andersen og Inge Nordgaard-Lassen vælges som
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repræsentanter for læger.
Gitte Dam (valgt i 2017) og Anton Bilenko (valgt i 2017) er ikke på valg.
Sygeplejersker:
Pia Søe Jensen (valgt i 2015) er ikke på valg.
Mette Holst (valgt i 2014) genopstiller og vælges.
Kliniske diætister:
Anne Wilkens Knudsen (indtrådt fra suppleantpost i 2015) er ikke på valg.
Kirstine Guld Frederiksen (valgt i 2016) genopstiller og vælges.
Kandidater i klinisk ernæring:
Tina Beermann (valgt i 2013) er ikke på valg.
Marianne Boll Kristensen (valgt i 2015) er ikke på valg.
Suppleanter til bestyrelsen:
Læger: Lars Vinter Jensen (valgt i 2011) er ikke på valg. Dorte Goldbækdal Illum (valgt i 2012) er
på valg og genopstiller ikke. Christian Mølgaard vælges som suppleant for læger.
Sygeplejersker: Lise Munk Plum (valgt i 2015) er ikke på valg.
Kliniske diætister: Mette Borre (valgt i 2016) genopstiller og vælges.
Kandidater i klinisk ernæring: Ane Rytter (valgt 2013) er ikke på valg.

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant uden for bestyrelsens kreds
Revisorer: Jan Eriksen (valgt i 2014) og Anne W. Ravn (indtrådt fra suppleantpost i 2016) er på
valg og genopstiller ikke. Jens Frederik Dahlerup og Kurt Købke Jacobsen vælges som revisorer.
Revisorsuppleant: Christian Lodberg Hvas (valgt i 2017) er ikke på valg.

7. Indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Ingen forslag modtaget.

8. Eventuelt
Ingen punkter.
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