Årsberetning for 2013
fra IUNS, Nationalkomiteen for Ernæringsforskning/Selskabet for Ernæringsforskning
Bestyrelsen konstituerede sig selv Susanne Bügel som formand, Kristensen som kasser og Cecilie Kyrø som
kassereassistent, Lotte Lauritzen som kasser og Rikke Andersen som kassereassistent, Kamille Almer
Bernsdorf Nielsen og Morten Møller Georg Jensen som ansvarlig for hjemmesiden, Susanne Wolf som
ordinært medlem, Rasmus Friis som studentermedlem og Aileen Robinson som suppleant. Formanden
deltog i IUNS generalforsamling i forbindelse med årets internationale ernæringskongres i Granada i
efteråret 2013.
I årets løb har vi afholdt fire medlemsmøder og et års tema-møde: Efter 2013 generalforsamlingen havde vi
et møde om energiforbrug og appetitkontrol med professor John Blundell og PostDoc Mads Rosenkilde.
Temamødet i april blev afholdt på hotel Scandic i Slagelse og vi havde en seance om Nøglehullet på
spisesteder,en om Tarmfloraens betydning for vores sundhed samt en om Underernæring i udviklingslande.
Ved årsmødet uddelte vi en pris for bedste frie fremlæggelse, som gik til Trine Vuholm.
I oktober havde vi et møde om n-6 PUFA og cancer og i november holdt vi sammen med ParmaNord et møde
om betydningen af Q10 ved kronisk hjertesvigt og aldersrelaterede hjertesygdomme.
Endelig havde vi et møde i februar hvor tidligere rejselegatmodtagere fortalte om deres erfaringer på
udlandsopholdene. Der har været et lidt svingende deltagerantal, specielt var der ikke meget mere end 45
deltagere ved årets tema-møde og også få til rejseaftenen, men der har typisk 80 -100 personer ved
eftermiddagsforedragsmøderne. På baggrund af den ringe deltagelse på tema - mødet har vi besluttet i
2014 at holde det som et endagsmøde på Carlsberg akademi med efterfølgende middag.I årets løb var der
frist for at søge studenter rejselegater i oktober og april. Der var ikke nogen ansøgere i foråret, men ved
efterårsansøgningen uddelte vi et legat til Anne K Eriksen, til specialeophold i Cambridge & Stine Vuholm &
Louise Jakobsen , til fremlæggelse af resultater fra deres bachelorprojekt til den internationale
ernæringskonference i Granada.
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