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Formanden har ordet

Et særligt spændende år
- skal foreninger mon forenes?
Vi tog hul på 2018 med et fantastisk årsmøde
i DGI-byen. Stor tak til de seje sponsorer, der
trofast møder op, og selvfølgelig ikke mindst til
jer medlemmer, der prioriterer årsmødet højt.

”Vi ser fællesskaber overalt. Og de fællesskaber, der er stærkest,
mest inspirerende og meningsfulde, er dem, hvor man i tillid og
samarbejde udvikler sig sammen. At samle os i ét fællesskab giver
det bedste afsæt for en stærk og agil organisation, til gavn for
medlemmerne. Det glæder mig meget”.

På årsmødet fremlagde FaKD vores fremtidsvision for at sikre faget og faggruppen bedst
muligt.
Mange følelser kommer i spil, når der tales om store forandringer,
men samtidig ved vi alle, at forandringer i livet ikke altid er til at komme uden om.
For at få mere indflydelse og for at kunne imødekomme medlemmernes ønsker og behov bedst muligt, mener vi, at tiden er inde til en stor
forandring for os som forening.

Citat Ghita Parry, Formand for Kost & Ernæringsforbundet.

På generalforsamlingen i maj er det så op til jer, om I er med på ideen.

I dette fagblad er fokus bl.a. på sundhedspædagogik. Et område,
som mange ernærings- og sundhedsprofessionelle arbejder med.
Det er mindst ligeså vigtigt som at vide en masse om ernæring, at vi
formår at formidle det korrekt. Kun herved kan vi nå i mål med vores
vejledning og behandling. Det er vigtigt at styrke dette område, fordi
mange ellers fortsat vil tro, at vi kommer med de løftede pegefingre
og forbyder ”forkert adfærd”.

FaKD ser en masse fordele i, at vi kan blive samlet i én organisation.
Derved kan vi både blive en del af det brede fællesskab der eksisterer,
når forskellige ernæringsprofessionelle faggrupper er samlet - og samtidig få mulighed for at dyrke og styrke det tætte diætist-fællesskab.

Jeg må indrømme, at jeg og bestyrelsen har sommerfugle i maven. Vi
er faktisk i gang med at skrive ny historie for faggruppen, hvis visionen vedtages på den ekstraordinære generalforsamling – og bliver til
virkelighed.

Vi tager nu hul på den næste proces for visionen, nemlig at få
udarbejdet et udkast til en detaljeret samarbejdsaftale med Kost &
Ernæringsforbundet.

Jeg vil klart opfordre jer til at møde op til regionsmøderne for at diskutere visionen, så I dermed også har indflydelse på processen frem til
den ekstraordinære generalforsamling i maj.
Vi ses d. 26. maj…
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