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Efter generalforsamlingen i 2012 konstituerede bestyrelsen sig med Susanne Bügel som formand, Mette 

Kristensen som kasserer, Cecilie Kyrøe som kassererassistent; Lotte Lauritzen som sekretær og og 

Rikke Andersen som sekretærassistent, Aileen Robertson som suppleant og Kamille Almer 

Bernsdorf Nielsen som studentermedlem 

Bestyrelsen varetager fortsat funktionen som Nationalkomite for IUNS (International Union of 

Nutrition Sciences) under Det Kgl. Videnskabernes Selskab, hvilket betyder, at sammensætningen 

af bestyrelsen godkendes af Det Kgl. Videnskabernes Selskab. Susanne Bügel repræsenterer SfE 

overfor IUNS (International Union of Nutritional Sciences) og FENS (Federation European 

Nutrition Societies).  

 

SfE har i 2011 afholdt 3 medlemsmøder og et årsmøde. Og desuden været medarrangør af et 

heldagsmøde om ADHD sammen med Børne- og unge psykiatrisk selskab. Talere: Kim Fleischer 

Michaelsen, Tina Houmann, Eugene Arnold, Christian Mølgaard, Louise Bergman Sørensem, 

Maren Rytter, Louise Beltoft Borup Andersen, Jan Buitelaar og Niels Bilenberg. 

 

Februar:  Efter Generalforsamlingen i februar 2012 havde vi et mælkemøde med Janne Kunchel. 

Marts: Presseetik i ernæringsvidenskab; Arne Astrup, Agnes Pedersen, Anker Brinck Lund og Jeppe 

Bergman Høy som moderator. 

April: Årsmøde: Opus skolemad, Fisk;  og Fuldkorn 

Oktober: Kaffemøde med Kjeld Hermansen, Vibeke Kildegaard Knudsen, Lars Dragsted og 

kaffesmagsprøver sponsoreret af Nestlé. 

Alle møderne har tiltrukket godt 100 deltagere 

I foråret 2012 havde vi ansøgningsfrist og uddeling af rejselegater for studerende. To studenrde 

modtog legaterne, nemlig Isabel Periquito til deltagelse i NNC2012 i Island med en poster med titlen: Food 

diversity and parent education in nutrition correlate with stunting in children in Northern Vietnam 

Highlands. 

Anne Sofie Dam Laursen til deltagelse i 8th International Conference on diet and activity methods i Roma, 

med en poster med titlen: Development of a diet index to detect a salty food pattern: Validation against 24 

h urinary sodium and investigation of blood pressure associations. 

I efteråret 2012 var der endnu en ansøgningsfrist hvor der kun blev uddelt et rejselegat til en studerende 

som skulle på studieophold. 

Fremadrettet har bestyrelsen, udover eftermiddagens møde med John Blundell og Mads; et Temamøde I 

April I Ringsted med følgende tre temaer på programmet: Nøglehullet på spisesteder; "Tarmfloraens 

betydning for vores sundhed" og "Fejl og Underernæring i Udviklingslande". Desuden har vi i år indført 

mulighed for at lave en postersession og der er åbnet for indsendelse af abstracts. Man kan ønske at 



præsentere sit bidrag mundtlig, men en lille videnskabelig komite vil evaluere abstracts og udvælge dem 

som bliver inviteret til at give et mundtligt indlæg. Desuden vil der være en postersession og den bedste 

poster vil blive kåret med en pris på 2500,00 kr. Lige nu betales denne pris af SfE, men vi håber at vi med 

tiden kan få sponsorer til at sponsorere små priser til forskellige aktiviteter f.eks poster, young investigator 

awards ol 

Aftenens underholdning leveres af filosoffen Steen Nepper som vil forføre, fornøje eller forarge med 

finurlig filosoferen over dagens foredragsemner. 

Desuden har vi et ønske om at lave et seminar om de ny NNR, når de kommer på gaden og vi har flere 

andre spændende emner vi håber vi kan præsentere i løbet af det kommende år. Vi har også en drøm at 

holde lidt flere møder, både alene og i samarbejde med andre foreninger, som det vi lavede sammen med 

Børne- og unge psykiatrisk selskab. Men da alt arbejdet hænger på bestyrelsens medlemmer ønsker vi også 

en lille udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer som er et senere punkt. 

Vi agter i øvrigt også at deltage som Nationalkomite ved IUNS general Assembly i Granada i efteråret 2013. 

 

Susanne Bügel, fm i SfE 

 

 

 


