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Et rungende ja til nyt fællesskab
Et overvældende flertal har stemt ja til, at Foreningen af Kliniske Diætister indtræder
som Fagligt Selskab af Kliniske Diætister - FaKD – i Kost & Ernæringsforbundet

Ernæringsterapi som struktureret klinisk proces:
Mellem drøm og virkelighed

Hvordan fremmer vi sunde madog måltidsvaner hos børn og unge?
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Formanden har ordet

Ny fælles fremtid
- samme stærke profil
Det er et historisk vendepunkt, at vi til
oktober skal gå fra at være Foreningen
af Kliniske Diætister til at blive et Fagligt
selskab af Kliniske Diætister i Kost & Ernæringsforbundet.
Jeg er stolt af, at vi har kunnet være en selvstændig fagforening siden 1993, det havde vi
brug for at markere dengang. Vi har opnået mange positive resultater
for faggruppen - og det vigtigste: at vi nu har en stærk faglig profil.
Dette kan jeg og bestyrelsen kun takke alle jer medlemmer for, fordi I
har været trofaste og engagerede i jeres forening.
Jeg har også på hjerte at sige kæmpetak til dem, som etablerede
FaKD med stor succes i tidernes morgen, samt rose alle de personer,
der har siddet i bestyrelsen igennem årene - både formænd, næstformænd og bestyrelsesmedlemmer. Alle har med iver og stærke kompetencer knoklet for at sætte ernæring og diætister på landkortet.
Vi står foran nye tider nu, men med helt samme kampgejst.
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Jeg er stolt af, at I viser, at I er åbne og modige overfor en forandring.
FaKD har banet vejen for diætisterne, og nu skal vi ud af et nyt spor,
hvor vi er samlet. Samlet som diætister, og samlet som ernæringsprofessionelle.
Ernæring er dét, som skal binde K & E´s medlemmer sammen på tværs
af arbejdsområder.
Jeg må indrømme, at der var mange sommerfugle i maven, imens vi
talte stemmerne op på den ekstraordinære generalforsamling lørdag
d. 26. maj. At resultatet var et tydeligt JA med 98,7%, gjorde mig
dog lettet.
I kan se meningen med at samle diætisterne i én organisation.
I har tiltro til os som bestyrelse, at vi stadig kan tale diætisternes sag
og fag i et større fællesskab med mere power.
Du som medlem har allerede vist, at du kan bruge din faglige stemme.
Du skal nu blive ved med at vise din faglige viden og stolthed, og herigennem være med til at udvikle den organisation, du bliver en del af.
Hurra for en vellykket afstemning, og tillykke med vores fælles
fremtid!
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