
 

Referat af møde i temagruppen ”Mad og måltider”  
Sund By Netværket  
 
Torsdag d. 17. september 2015 kl. 10.00–15.00, Forebyggelsescenter Østerbro, Ryesgade 18A,  
2200 Kbh. N 
 
Mødets tema: Formandskab, Food Maker, Økologi på den politiske dagsorden 
Mødeleder: Lotte Czartoryski 
Referent: Mette Bøgebjerg Jørgensen 
 
 
Ad 1. Velkomst, spilleregler for gruppen, krav og forventningsafstemning til oplægsholdere 
Vi drøftede og besluttede følgende: 

- Netværket er stærkest, når vi kender hinanden, så vi kan bruge hinanden i vores hverdag. Vi aftaler at 
medlemslisten for gruppen skal sendes på mail – og at den skal udvides med hvilke 
arbejdsopgaver/ansvarsområder, som vi hver især sidder med. Alle skal derfor sende 3-5 linjer om 
dette til Louise i SBN-Sekretariatet (lod@kl.dk) senest d. 12. oktober – så skriver hun listen og sender 
ud. 
Vi talte også om, at det er vigtigt, at vi bruger hinanden – på mail og tlf. – når vi har udfordringer. 

- Det er vigtigt, at medlemmerne i gruppen aktiveres og involveres – det giver ejerskab og øger 
interessen  og deltagelsen i netværket. Vi beslutter at både mødeleder- og referenttjansen går på tur 
til hvert møde. 

- Dokumentet om krav og forventningsafstemning til eksterne oplægsholdere blev godkendt.  
- Vi talte om de ”eksterne” medlemmer, som pt. er Fødevarestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Center 

for Forebyggelse i Praksis (samt en repræsentant fra SBN-sekretariat) – og vigtigheden I, at de 
deltager med samme repræsentant hver gang, og at de prioriterer at deltage. Dette skrives ind i 
dokumentet med krav til eksterne oplægsholdere – som således udbygges til også at omfatte 
eksterne medlemmer. På næste møde vil vi bruge lidt tid på at brainstorme på ny over, hvem det 
giver særligt mening at have med og hvad vi/de får ud af det. Alle kan komme med input til dette.   

- Det er OK at sende mails ud til hele temagruppen, hvis man ønsker input/sparring – det skal 
selvfølgelig være med mad- og måltider i fokus og have en form for relevans. 

- Vi talte også om at huske den gode tone på mails – mest i forhold til formandsgruppen/formanden. Vi 
skal huske på, at dem som påtager sig opgaver i gruppen, bruger arbejdstid som vi ”stjæler” fra vores 
tid til mange andre opgaver. 

- Louise Dal fortæller, at oplægsholdere som udgangspunkt ikke skal aflønnes, da det skal være nogle, 
der har interesse i at bidrage med viden i temagruppen. De skal/kan dog krediteres med et par flasker 
vin/gavekort samt betaling for transport. Vi har i alt 17.000 til mødeafholdelse. Herudover er det muligt 
at søge midler til fælles projekter mm. 

 

Ad 2. Valg af ny formand 

Winnie Holm Lorenzen fra Haderslev Kommune stillede op til valget – og vandt 
til alles store tilfredshed og glæde. Lotte Czartoryski og Line Rossen er fortsat 
med i styregruppen/formandsgruppen – dejligt!  

 
Ad 3. Nyt siden sidst 
Fødevarestyrelsen: Orientering ved Tove Vestergaard. Dokument med status sendes ud så snart vi 
modtager det. 
Sund By Netværket: Orientering ved Louise Dal. Dokument med status sendes ud så snart vi har det. 
 
Ad 4. Oplæg om Food Maker ved Line Rossen, Århus Kommune 
I kan se mere om projektet på www.foodmaker.dk  
 
Ad 5. Oplæg om Haderslevs erfaringer med økologiprojekt ved Winnie 
Holm Lorenzen, Haderslev Kommune 
Winnie fortalte kort om projektet – fra idé til udførelse til evaluering (eller 
mangel på evaluering!).  
Pilotprojekt med 7 deltagende køkkener (plejecenter, bosted, kommunal 
kantine, Helsehjem, kompetencecenter). 

http://www.foodmaker.dk/


 

Overordnet viser erfaringer fra projektet, at en omlægning til økologi kræver 
stort engagement fra både personale og ledelse. Kompetenceudvikling af 
medarbejderne er afgørende i forhold til, hvorvidt en omstilling til økologi, vil 
kunne gennemføres udgiftsneutralt. Desuden vurderes det at gode 
indkøbsaftaler på økologiske råvarer kan gøre processen noget nemmere. 
Omlægning til økologi i Haderslev Kommune har medført kompetenceudvikling 
til medarbejderne samt en klar forbedring i kvaliteten af maden til borgerne. 
 
Ad 6. Temagruppens fremtid 
Næste møde er d. 19. november 2015 i Vejle. Temaet er mænds sundhed med fokus på kost. Mie Møller fra 
Forum for mænds sundhed deltager og holder oplæg. Mette Bøgebjerg Jørgensen holder kort oplæg om 
Fars køkkenskole i Vallensbæk Kommune.  
 
På det efterfølgende møde d. 4. februar 2016 (Sæt kryds i kalenderen!) i København, ønsker vi at 
brainstorme på mulige projekter/publikationer eller andet, som vi kan udvikle sammen i temagruppen. Vi vil 
høre, om Louise fra Sekretariatet vil facilitere processen.  
 
Mødet i juni ønsker vi skal holdes på Bornholm. Vi planlægger onsdag d. 15. juni 2016 før Folkemødet (d. 
16.-19. juni). Så kan dem der har lyst blive og deltage på Folkemødet. Programmet for Bornholm er endnu 
ikke fastlagt, men mulighederne er mange og den største udfordring bliver vist at begrænse os. Men indhold 
kunne være: Se Madkulturhus og høre om SMIL og SOL projekterne. 
For dem der har mulighed for at blive på Folkemødet er forventninger at der også i 2016 bliver rig inspiration i 
forhold til mad/måltider og sundhed. 
 
Nina har lovet allerede nu at undersøge mulighederne for overnatning mv. – der skal bestilles i meget god tid 
pga. Folkemødet.  
  
Vi har valgt ikke at fastsætte emner for de to sidste møder i 2016 – da vi ønsker at afvente resultaterne af 
mødet den 4. februar (Mulige projekter/publikationer). Datoerne for de to sidste møder vil blive fastlagt 
snarest. 


