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Formandens beretning:
Selskab for Ernæringsforskning har i det forgange år 2015 afholdt 9 netværksmøder. Disse har været fordelt
over året og der har generelt været en meget flot møde deltagelse.
I februar afholdt vi møde om Madkultur, måltider and maddannelse i sammenhæng med Øster smagning.
I marts havde i vi samarbejde med Levnedsmiddelselskabet et seminar om Danskernes kost og madvaner
med blandt andet deltagelse af den forhenværende Fødevareminister Dan Jørgensen.
I april havde vii samarbejde med Aalborg Universitet et seminar om Skolefrugt og EU tilskud ordningen til
skolefrugt.
Ligeledes i april havde vi vores årlige temamøde på Carlsberg Akademi. Hovedtemaerne var Sund Aldring,
Salt indtag, kost og Kognitiv Funktion, samt brug af geografisk information til at forbedre folkesundheden.
Der har igen et flot fremmøde og en god debat, samt uddeling af abstract pris.
I maj havde vi et seminar og sukker og sundsskadelige effekter ved Professor Dennis Bier.
I september afholdt i samarbejde med Metropol Professionshøjskole var der seminar om sundhed blandt
skolebørn og betydning af skolens indsatser, omgivelser og skolehaver.
I efteråret havde vi desuden 3 møder i henholdsvis København, Århus og Aalborg om Ubiquionon og
hjertepatienters behandling og forebyggelse af hjertekarsygdomme arrangeret i samarbejde med
PharmaNord.
I januar 2016 havde vi et seminar og ernæring til ældre med fokus på betydningen af de omgivelser ældre
spiser i ved Professor Heather Keller, og Lektor ved KU Anne Marie Olsen fortalte om sensoriske ændringer
ved aldring. I Januar havde vi desuden en rejseaften hvor de studerende der har modtaget stipendier fra
SfE fortalte om deres studierejser og konference deltagelse.
Af øvrige highlights fra 2016 kan vi berette, at vores Formand for Susanne Bügel er valgt ind i bestyrrelsen
for det europæiske ernæringsselskab FENS ved konferencen i Berlin i 2016. Vi har i 2015 uddelt 3
rejsestipendier til studerende Anja Maria Homan, Mette Pagter og Anne-Ditte Termansen.
Vi har desuden fået en flot og mere brugervenlig hjemmeside og en aktiv Facebook side med mere end 274
følgere takket være bestyrelsesmedlemmerne Kamille, Dorit og Cecilie´s store indsats.
Vi glæder os over den fortsatte tilstrømning af dweltagere til vore møder og arrangementer og ser frem til
også i år at holde årligt temamøde på Carlsbergs smukke Akademi.

På vegne af SfE Bestyrrelsen, Næst formand Susanne Wolff, København 4. februar 2016.

