Referat af DSKEs Generalforsamling
Onsdag d. 3. juni 2020, over Zoom
Deltagere: 25 af DSKEs medlemmer over Zoom
Referent: Anne Wilkens

1. Valg af dirigent
Henrik Højgaard Rasmussen var forhåndsvalgt af hensyn til mødeformen.
2. Formandens beretning (er fremsendt pr. mail d. 29.05.20 – se bilag 1).
Beretningen var udsendt per mail til alle medlemmer inden generalforsamlingen og blev
gennemgået. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Stor TAK fra Bestyrelsen og
selskabet til Jens Rikardt Andersen for et godt formandskab.
3. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent fremlægges af Jørgen Wiis.
DSKEs kasserer Jørgen Wiis fremlagde regnskabet for 2019. Det viser en formuetilbagegang på
28.940, -kr, hvilket selskabet sagtens kan tåle, da der er en god likvid beholdning. Årsagen til
formuetilbagegangen findes i afholdelse af 3 temadage i 2019, hvor specielt temadagen om
Plantebaseret kost har givet underskud. Det er en del at bestyrelsens strategi at afholde
medlemsmøder, som kan give større eller mindre underskud.
Der spørges ind til fejlkonteringer, som umiddelbart burde være de samme på indkomst og
udgiftssiden. De samlede fejlkonteringer udligner dog hinanden, og revisorerne har godkendt
regnskabet.
Der spørges ind til værdien af at have 3 konti i selskabet: En hovedkonto, en Årsmødekonto Kbh. og
en Årsmødekonto Århus. Det giver nogle udgiftsneutrale overførsler via hovedkontoen, der er
selskabets NEMkonto og derfor anvendes fast ved fakturering. Bestyrelsen og årsmødegrupperne
er glade for denne ordning, da det øger gennemskueligheden og giver handlefrihed til
årsmødegrupperne. Årsmøderne tilstræbes at balancere økonomisk, og årsmødegrupperne
aflægger på skift regnskab for hvert årsmøde til bestyrelsen. Kassereren orienterer ved
generalforsamlingerne om årsmødernes økonomi.
4. Indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer (ingen)
Ingen forslag.
5. Valg af formand.
Bestyrelsen indstillede Christian Hvas til formandsposten. Christian Hvas blev valgt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Lægerne: Der var valg til 3 bestyrelsesposter. Inge Nordgaard-Lassen, Rudolf Scheller og Palle
Bekker-Jeppesen udtrådte af bestyrelsen.
Jacob Burchardt, Howraman Meteran og Jørgen Wiis stillede op og blev valgt.
Til suppleantposten stillede Palle Bekker-Jeppesen op og blev valgt.
Sygeplejerskerne: Der var valg til 1 bestyrelsespost. Pia Søe Jensen udtrådte af bestyrelsen.

Jette Lindegaard Pedersen stillede op og blev valgt.
Til suppleantposten stillede Pia Søe Jensen op og blev valgt.
Cand.Scient’erne: Der var igen bestyrelsesposter eller suppleantposter på valg i år.
Kl. diætister: Der var valg til 1 bestyrelsespost.
Kirstine Guld Frederiksen stillede op og blev genvalgt.
Til suppleantposten stillede Mette Borre op og blev genvalgt.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant uden for bestyrelsens kreds.
Revisorer: Jens Dahlerup og Kurt Købke Jacobsen stillede op og blev genvalgt.
Til suppleantposten stillede Johan Wandall op og blev valgt.
8. Uddeling af legater og priser:
- Jens Kondrup prisen - overrækkelse ved formanden.
Jens Kondrup prisen på 10.000,-kr. gik i år til: Mette Holst, Ålborg Universitets Hospital. TILLYKKE. Da
årsmødet desværre måtte aflyses i år pga. forsamlingsforbud i forbindelse med COVID-19, havde Mette
ikke mulighed for at holde den traditionsrige Jens Kondrup forelæsning. Bestyrelsen håber, at Mette i
stedet vil holde forelæsningen ved Årsmødet i 2021.
- Nutricia Legatet Overrækkes af Kirstine Guld Frederiksen og Signe Braband Jensen.
Nutricias forskningslegat på 25.000,-kr. gik i år til: ”Ernæringsterapi til patienter indlagt med COVID-19” v.
Tina Munk, Enheden for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Herlev-Gentofte Hospital. TILLYKKE.
Bestyrelsen ser frem til at høre om resultaterne ved Årsmødet i 2021.
9. Eventuelt
ESPEN Rejselegatet: Deadline for at ansøge DSKE om ESPENs rejselegat er udsat til d. 19. juni, da accept af
indsendte Abstracts endnu ikke er udmeldt fra ESPEN. Nærmere information findes på DSKEs hjemmeside.

Bilag 1
Formandens beretning
Hermed et kort rids over foreningens aktiviteter det seneste år. Du kan se flere
oplysninger på WWW.DSKE.DK , hvor der er links til uddybende informationer.
Mange planlagte aktiviteter blev aflyst, da de overvejende var planlagt til foråret,
hvor corona-nedlukningen har gjort meget svært for mange. Efterårets møde om
geriatri blev flyttet til januar.
Nedlukningen kommer til at brede sig ind i efteråret, da det er umuligt at
planlægge, når man ikke kender mulighed og pris for lokaleleje, mulighed for at få
udenlandske foredragsholdere til Danmark, afstandskrav og krav til maximalt
antal deltagere. Vi har hele tiden vurderet, at tingene bliver ”normale” igen, og
derfor ikke konstrueret et virtuelt mødesystem. Måske bliver den nye bestyrelse
nødt til at overveje noget sådant.
Betingelserne for medlemsaktiviteter er fortsat uklare.

Ved seneste opgørelse i januar 2020 havde vi 444 medlemmer i DSKE, det er et
fald på 37 fra 2019. Vi er nu faldet i medlemstal 2 år i træk og kan vel også
forvente yderligere fald indtil samfundet har normaliseret sig.
Medlemmernes sammensætning og antal varierer jo med kontingentbetalingen,
men ved sidste opgørelse 20/1-20 var der i DSKE:
15 % læger
48 % diætister
9 % sygeplejersker
14 % cand scient i klinisk ernæring
14 % andre
Fordelingen er meget stabil set over flere år.
Nyhedsbrevene er med stor flid og entusiasme blevet passet af Mette Holst – et
stort og flot stykke arbejde.

Vi skal sige farvel til 3 bestyrelsesmedlemmer:
Inge Nordgaard-Lassen har i en årrække været en sikker garant for rigtighed og
retfærdighed i bestyrelsesarbejdet. Mange tak for det. Rudolf Scheller har gjort en

kæmpe indsats for at få vores interesser varetaget i det sydlige Danmark (Region
Syd) og det med stor dygtighed og effektivitet. Vi må håbe, at fremtidige
bestyrelser kan fastholde det vundne for ernæringssagen i regionen.
Pia Søe Jensen mister vi ikke helt, da hun overgår til en post som suppleant og det
er glædeligt, hvis hun fortsat vil støtte op omkring DSKE´s sygepleje-initiativer.
Udvikling af det patientnære arbejde med ernæring er vigtigt for os alle.
Nyt blod kommer til i bestyrelsen, hvilket også er positivt og en forudsætning for,
at selskabet kan udvikle sig fortsat.
Det er med stor glæde, at så mange af de øvrige fortsat kan afse tid til
bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsens arbejde:
Vi holder nu 1 konstituerende og strategisk møde årligt, samt et længere møde i
tilgift til korte møder før en del af initiativmøderne. Dette mønster har ikke været
fulgt i dette turbulente år, hvor der kun har været møde i forbindelse med
initiativmødet i Århus i januar.

Via selskabets medlemskab af LVS (lægevidenskabelige selskaber), tidl DMS (dansk
medicinsk selskab) har vi fået fremsendt en lang række muligheder for at
kommentere store rapporter om alt mellem himmel og jord i høringsrunder. Alle
henvendelser er rundsendt, og er blevet kommenteret og i andre tilfælde er der
udpeget medlemmer til udvalg og rådgivende nævn. Disse processer kunne godt
fortjene øget opmærksomhed, men er arbejdskrævende, og der er næsten altid
meget korte høringsfrister. Ofte beder bestyrelsen særligt kompetente
medlemmer om at kommentere, og vi er meget taknemmelige for, at de
pågældende næsten altid påtager sig opgaven. Uden dem ville DSKE`s indflydelse
være meget ringere.
Forum for underernæring er et bredt samarbejde, som i mange år har været
varetaget af Jens Kondrup. Til bestyrelsens glæde arbejder han videre i denne
interessegruppe.
Tak for indsatsen til de mange, som har gjort og gør en indsats til vort fælles
bedste.

Årsmøderne:
Arrangeres som tidligere af en jysk (Mette Borre, Gitte Dam, Henriette Vind
Thaysen, Henrik Højgaard Rasmussen, Christian Lodberg Hvas, Kirstine Glud
Frederiksen, Anne-Sofie Kannerup) og en københavnsk gruppe (Marianne Boll
Kristensen, Anne Wilkens Knudsen, Lise Munk Plum, Jørgen Wiis, Pia Søe Jensen,
Anne Marie Beck og Camilla Balle Bech). Grupperne varierer lidt fra år til år, men
grundstammen er den samme. Københavnergruppen har også gjort et stort,
forberedende arbejde i år, men 2020-mødet måtte aflyses, da flytning til efteråret
(som rigtig mange andre møder) viste sig dyr og usikker mht udenlandsk
deltagelse.

Initiativmøder:
Der blev gennemført et rigtig godt møde i Århus i januar om ernæring til
geriatriske patienter. Det kneb med antallet af siddepladser pga stort fremmøde.

Temadage:
De planlagte måtte desværre aflyses eller udsættes pga. corona-restriktioner. Som
det er tilfældet ved alle de planlagte aktiviteter, er der lagt et stort arbejde i
planlægningen, og alle havde gerne set aktiviteterne gennemført.

ESPEN:
Danmark var som vanligt fornemt repræsenteret ved den årlige ESPEN-kongres i
Krakow med flere deltagere, indlæg og posters end svarende til vort beskedne
medlemstal. Kongressen i Lyon i september bliver nu afholdt i et virtuelt format,
da der ikke vil være mulighed for reservere hoteller osv.
Blokmedlemskabs-ordningen kører fortsat, men vi har for få medlemmer, synes vi
selv. Vi synes også, vi har forsøgt at rekruttere yderligere, men her kræves nye
ideer.
Blokmedlemmer betyder medlemmer af ESPEN, der også er medlemmer af DSKE,
får en kontingent-reduktion fra 120 til 90 euro årligt (fordi vi opkræver
kontingentet lokalt).
Også i andet, internationalt arbejde har DSKE manifesteret sig. ONCA (Optimal
Nutritional Care for All) involvere et meget bredt samarbejde, som også inddrager
patienter. DSKE var repræsenteret af Mette Holst, Henrik Højgaard og Jørgen Wiis.

Der er planlagt aktiviteter Danmark til efteråret, og vi håber alle på, at det viser sig
gennemførligt.

Økonomien:
Er jo rimelig. Vi er et velpolstret selskab, og skal bruge lidt flere penge på
medlemsaktiviteter, når det bliver muligt igen.

Hjemmesiden:
Er blevet velfungerende. Der er lagt en stor indsats fra sekretariatet i oprettelse
af nye funktioner og pasning af de eksisterende.

Sekretariatsfunktionen:
Har været velfungerende i Århus takket være Susan – tak for indsatsen, men
uden Anne og Marianne til at holde sammen på det hele, var det aldrig gået.
Mere for nørderne er der indgået en databehandleraftale med Lægeforeningen,
så vores medlemsregistrering overholder gældende datalove.
Sidst men ikke mindst – tak for denne gang. Ny formand skal sammen med
bestyrelsen stå for fornyelse og fremgang for selskabet. Det har været en sand
fornøjelse, tak.
Jens Rikardt Andersen

