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Forpersonens beretning 2021 

Generalforsamling 28. februar 2022 

 

Bestyrelsen 

Efter generalforsamlingen i februar 2021 konstituerede bestyrelsen sig selv med  

• Camilla T. Damsgaard, forperson  
• Morten Georg Møller Jensen, næstforperson 
• Natasha Selberg, kasserer 
• Susanne Wolf, bestyrelsesmedlem  
• Ellen Trolle, bestyrelsesmedlem 
• Armando Perez-Cueto, bestyrelsesmedlem og ansvarlig for rejselegater 
• Malene Nygaard, studenterrepræsentant/medlem og ansvarlig for 

medlemsmails 
• Sanja Golubovic, ansvarlig for website og SoMe 
• Simon R Schacht, ansvarlig for medlemskontingenter 
• Annette Due, suppleant og hjælper med medlemskontingenter 

 
 

Generel status på året 

Året 2020 har været præget af COVID-19 pandemien, og vi har brugt vores erfaringer 
fra 2020 til at køre møder både online, hybvrid og i fysisk format, hvilket har været en 
succes men kostet tid og kræfter.  

Særligt online-mødet om de nye kostråd i februar 2021 var virkeligt populært og 
havde et rekordhøjt antal deltagere. Årsmødet blev i år afholdt hos Landbrug og 
Fødevarer og bestyrelsen har modtaget positiv respons fra medlemmerne på 
arrangementet, både program og forplejning samt workshoppen om bælgfrugter. 
Bestyrelsen har i 2021 desuden haft fokus på øget medlemstilslutning og 
konsolidering af vores outreach-aktiviteter. 

 

Medlemsmøder 

Vi har i 2021 afholdt 3 møder: 

4. februar 2021: Online temamøde om Udvikling af de nye klimavenlige kostråd 
med oplæg af Ellen Trolle fra DTU-FOOD; Anne Enevoldsen fra Fødevarestyrelsen og 
Helle Meltzer fra Norwegian Institute of Public Health.   
 
1. oktober 2021: Fysisk årsmøde. Temaer: Ernæringsvidenskabens historie, Gut-
brain axis, Ung Forskerpris og Planterig kost til små børn og ældre. 
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18. november 2021: Hybridmøde om Nutrition, Immunity & COVID-19. Oplæg af 
Sanne Thysen & Freja Kampmann fra Frederiksberg Hospital (fysisk), Adrian 
Martineau fra Queen Mary University of London (online) og Philip Calder fra University 
of Southampton, UK (online).   

 

SfE Rejselegater har igen i år været sat i bero pga. COVID-19 pandemien og 
rejserestriktionerne.  

 

SfE's representantskab i internationale ernæringssammenslutninger 

Ellen repræsenterer fortsat SfE og Danmark i den regionale task force Northern 
European Networking under FENS.  

Armando og Camilla har i 2021 fortsat været aktive i hhv. WG2 (Organisation, 
capabilities and funding) og WG3 (Communication & Public Trust) under FENS working 
groups (WG) for Improving Standards in the Science of Nutrition. 

Morten og Camilla har været til møder i netværket for nordiske ernæringsselskaber og 
repræsenterer SfE i dette fremadrettet. Formålet er øget nordisk samarbejde. Vi er 
lige nu ved at lægge sidste hånd på planlægningen af en fælles nordisk sommerskole 
(Phd-kursus) som afholdes i Helsinki i august 2022.  

 

Outreach mv. 

Vi er glade for vores nye logo og vores hjemmeside og linkedin. Sanja har i 2021 gjort 
et stort arbejde med at dele nyheder, annoncere vores møder samt lægge billeder op 
efter møderne på vores sociale platforme og det har givet rigtig god aktivitet.  

 

Valg til bestyrelsen 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

 a. Susanne Wolff – Ønsker genvalg  
 b. Natasha Selberg - Ønsker genvalg 
 c. Sanja Golubovic – ønsker genvalg (på barsel fra juni 2022) 
 d. Malene Nygaard, studenterrep. – Ønsker genvalg som alm. bestyrelsesmedlem  
 e. Armando Perez-Cueto – Ønsker ikke genvalg  
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 Følgende medemmer ønsker at træde ud af bestyrelsen: 
 f. Morten Georg Jensen  
 
Dvs der kan yderligere indvælges 1 studenter-rep. og 1 almindeligt 
bestyrelsesmedlem. 
 
 
Mvh  
 
Camilla T. Damsgaard, ektor, phd. og forperson for SfE 
Lifecourse Nutrition & Health 
Institut for Idræt og Ernæring 
Københavns Universitet 
 
 


