
BERETNING – Generalforsamling d. 21. maj 2022 i Vejle 

 

Så mødes vi igen; til generalforsamling i smukke rammer her ved Andkær Skov og Vig. Glade og 

forventningsfulde: en god dag venter. Alt er som sidst….og dog. 

For siden vi var her i 2019, er der sket rigtig meget i vores liv.  

Jeg vil nævne 3 begivenheder, der har haft og stadigvæk har afgørende betydning. Begivenheder som 

påvirker os og minder os om, hvor godt vi har det, hvor meget vi forbruger, hvem vi er, hvad vores samlede 

profession kan bidrage med, hvad fællesskab, sammenhold og solidaritet kan udrette. Noget vi måske helt 

havde glemt?  

 

Marts 2020: Hvem husker ikke denne tid? Hvor Corona slog sig ned i Danmark, skabte frygt for det ukendte. 

En virus vi ikke havde styr på eller vaccine imod. Modtrækket fra Folketinget var tiltag, hvor vi kunne være 

sammen - hver for sig.  

Hvor Danmark blev lukket ned og hygiejneforanstaltninger, hjemsendelser og isolation blev hverdag. Hvor 

lovbehandling og en lang række 3-partsaftaler blev indgået på rekordtid, alt sammen for at hjælpe os 

igennem en tid, vi ikke vidste hvordan ville ende. Eller om den ville ende. 

Jeg vil ikke hænge mig for meget i Corona-æraen. Men jeg vil dog alligevel lige lade et par ord falde, om, 

hvad der skete med os som civilsamfund.  

Midt i den mærkeligste tid oplevede vi jo en ny opmærksomhed mod hinanden. På hvordan vi havde det og 

hvem, der havde brug for hjælp.  

Hvor hjælpen skulle komme fra og hvem, der skulle sikre at hjælpen var mulig. Nærmest intet var umuligt 

og milliarderne blev fundet til fx hjælpepakker, hjemsendelser, nye vaner i form af testcentre, håndsprit, 

mundbind osv.  

Det var lige som om, at vi vågnede af vores travle hverdag og blev klar over, hvor værdifuldt et samfund vi 

lever i, nu hvor der blev iværksat en masse begrænsninger.  

Vi kunne ikke begrave vores kære, som vi kunne før.  

Vi kunne ikke besøge farmor eller morfar på plejehjemmet, som vi kunne før.  

Vi kunne ikke feste med hinanden eller bare synge i kirken ved konfirmationen, som vi kunne før. Ja, selv 

julegudstjenesterne blev aflyst i 2020 for første gang siden reformationen.  

Vi kunne ikke….rigtig mange ting. Som vi før havde taget for givet og som nu var os begrænset.  

Lige dér, blev vores nærmeste, vores kollegaer, vores levevis, vores værdier, vores profession, vores 

samfund, vores tryghed, vores frihed, vores demokrati mere vigtigt end nogen sinde. Jeg synes, at vi som 

befolkning viste, at vores fællesskab og samfundsmodel er stærk. 

Og ved I hvad? Nu er vi igennem og vi lever vores liv som før, næsten da.  

Forleden hørte jeg fx om, at man stadig skal have mundbind på, når plejehjemmet besøges. Og jeg ved, at 

nogle medlemmer er blevet rigtig syge og ikke er helt på højkant igen. God bedring til jer. Jeg håber, at I har 



fået den rigtige hjælp fra sundhedsvæsenet og har mærket nærværet fra jeres fagforening, Kost og 

Ernæringsforbundet.  

Stor tak og anerkendelse til alle jer, der sled og slæbte med madproduktionen til store og små, syge og 

ældre i en ny logistik.  

Tak til ledere og tillidsvalgte for ledelse, kommunikation og samarbejde i en svær tid.  

Tak til jer, der måtte håndtere nye opgaver, hvis I blev hjemsendt.  

Og tak til alle jer, der greb muligheden for digital ernæringsbehandling direkte til og sammen med patienter 

og borgere.  

Jeg synes, det vidner om en kæmpe omstillingsvilje fra alle hjørner af ernæringsprofessionen.   

Jeg ved, hvad ernæringsprofessionelle kan og jeg har aldrig været i tvivl om, at I ville levere til samfundet. 

TAK.  

I skal vide, at jeres arbejde fortjener påskønnelse og anerkendelse af mange andre end mig, 

hovedbestyrelsen og resten af forbundets medlemmer.  

Dét kommer vi til at arbejde endnu mere for i de kommende år og jeg håber, at I vil være med.  

For det handler om jer – jeres faglighed og jeres vilkår - og det handler om det I kan og dét vi vil med vores 

profession;  

Vi kalder vores strategi 2025 for: Vi giver næring til et Sundere Danmark. I GF materialet kan I læse vores 

fire mærkesager; vi er godt på vej, men ikke i mål. 

 

Marts 2021: Netop som det gik fremad med vores håndtering af Covid-19, lagde et kæmpestort 

containerskib sig på tværs af Suez-kanalen. Og der blev det liggende i 6 dage.  

Verdens handelsvej gik i stå og det har fået enorm betydning for vores liv. Vi fandt ud af, hvor skrøbelig den 

globale virkelighed er. Men det tænkte vi nok ikke så meget over, da det skete.  

Men når vi nu ser tilbage, må det konstateres, at det fik stor betydning for levering af varer , fx materialer 

til byggeri og ombygninger.  

Containere med varer hobede sig op i havne rundt omkring i hele verden og det betød også lange 

ventetider på elektronisk udstyr som fx telefoner og iPads men også leveringstiden på biler – især elbiler – 

er lang. Et sted har jeg læst mellem seks og 14 måneder.  

Det betyder stigende priser på brugt-markedet og det betyder helt generelt, at vi må nøjes med det vi har, 

indtil vi kan købe nyt.  

Men det betyder også, at vi får en kærkommen lejlighed til lige at genoverveje OM vi kan blive bare en lille 

smule mere bæredygtige på denne front?  

OM vi virkelig har brug for nyt-nyt-nyt hele tiden. Ny bil, nyt tøj, ny cykel, nye glas, nyt værktøj, nye 

restaurantoplevelser, nye rejsemål, nye dimser til dit og dat.  

Jeg har ikke brug for nyt, hele tiden, har jeg fundet ud af. Det kalder på genbrug og gode snusfornuftige 

vaner. Men det tog sørme sin tid at genopdage det. 



 

Marts 2022: Her havde krigen i Ukraine været i gang en uges tid. Det rystede os, men alvoren var måske 

ikke for alvor gået op for os. Ukraine – et land som jeg indrømmer, jeg desværre ikke rigtig kendte før. Men 

som nu påvirker min, din, vores hverdag.  

Ikke bare her i Danmark, men i hele Europa, i hele verden faktisk. Ukraine er på mange måder et stort land, 

konkret med 44 millioner indbyggere, med et areal der er grænser op mod 7 lande herunder, som I ved, 

Rusland.  

Ukraine er et kæmpe landbrugsland og har noget af verdens mest frugtbare jord og herfra kommer en stor 

del af Europas rasp, hvede, majs og soya. Faktisk er Ukraine verdens kornkammer. Det vidste jeg ikke før- 

det ved jeg nu! 

Og hvorfor optager det mig så? Jo, for dét der foregår fjernt fra Danmark, fra dig og mig, har konsekvenser 

for vores dagligdag; både hjemme og på arbejdspladsen.  

Netop pga. krigen forventes Ukraines eksport af korn at være begrænset de kommende år og det kommer 

til at påvirke verdensmarkedet og priserne globalt.  

Der tales allerede om en kommende global fødevarekrise. Det kommer vi til at mærke og forholde os til. 

Vi mærker det faktisk allerede, for fødevarepriserne stiger; inflationen stiger, købekraften udhules. Og det 

bliver vanskeligere få leverancer til storkøkkener, som vi er vant til, både i type, mængde og pris.  

Priserne for den almindelige forbruger stiger også. Forleden skulle jeg købe ind til fredagsburgere: 78 kr. for 

400 gram magert oksehakke. Dér sætter jeg sørme grænsen. I stedet blev det til falafelburgere – de var 

også gode, og meget billigere, sundere og mere klimavenlige. 

Også energi kommer vi til at mangle – især gas –når nu vi ikke vil varme os med den russiske. Hjemme hos 

mig, blev der skruet helt ned for varmen; sweatere og uldsokker blev fundet frem.  

Sådan har det været længe og jeg kan mærke, at det er sundt liiige at blive mindet om, hvor selvfølgeligt, vi 

tager alting.  

Og hvor meget energi vi bruger uden at være kritiske: fuldt blus på radiatorerne, lyset tændt alle vegne, 

lange varme brusebade, langtidsstegning i ovnen, tørretumbleren kører hele weekenden osvosv. 

Vi er jo vant til at alting flyder til os og fungerer, når det skal. Og vi er vant til, at det var til at betale. Men 

her påvirker krigen også vores liv: energi er dyrt, meget dyrt.  

Men det gode er, at det tvinger os til at tænke i andre baner nu og helst med hurtige forandringer. Væk fra 

gas og i stedet for mere energi fra sol, vind og vand. Se bare på, hvad der sker i Esbjerg med hav-

vindmøllerne. 

Det har jeg det så godt med og imens vi venter på, at denne klimaforandring skal slå igennem i Danmark og 

hele Europa, kan vi engagere os i at skabe en tålelig hverdag for de tusindvis af Ukrainere, der har fundet 

vej til Danmark, som flygtninge.  

Her har vi taget imod, gjort plads i daginstitutioner, i skoler, på arbejdspladser og sågar private hjem. Og 

det har vi, selvom vi ved, at det kommer til at betyde noget for den økonomi, som skal sikre velfærden i 

Danmark.  



Det tror jeg, at de aktuelle økonomiforhandlingerne mellem Finansministeriet og Danske Regioner og KL vil 

vise. 

 

De næste tre år: Bliver meget vigtige for os og nu ser vi fremad. Det har jeres nyvalgte Hovedbestyrelse 

netop drøftet på et strategiseminar.  

De seneste tre år har igen vist omverdenen, at vi kan noget og at vi vil noget med vores fagligheder.  

Men vi har brug for at arbejde endnu mere målrettet og endnu mere strategisk med vores samlede 

ernæringsprofession.  

Og det betyder noget at alle, der kan være med også ER med. Også de, der i dag endnu ikke er medlem i 

Kost og Ernæringsforbundet.  

Det skal de blive og det skal de blive ved med at være. Vi skal alle bidrage til at gøre fællesskabet større, 

sammenholdet stærkere, solidariteten tydeligere. For der er vigtige opgaver, der venter: 

Sammen skal vi forberede os grundigt på OK24, for at lægge pres på arbejdsgiverne.  

Jeg hører allerede emner som tiltrækning af elever og studerende, fastholdelse af ”seniorer”, fleksibel 

tilbagetrækning, arbejdsmiljø, kompetencefond og….løn.  

I ved jo, at der er nedsat en Lønstrukturkomité, der skal se på det lønefterslæb som kvindedominere 

faggrupper oplever, fordi vi for over 50 år siden blev indplaceret lavt i datidens løn hierarki.  

Dengang var tanken jo, at omsorgsarbejde – for det er dét, vi taler om her – ikke skulle lønnes lige så godt 

som det traditionelle mandearbejde. For det var egentligt ikke rigtigt arbejde.  

Sikke noget vås! Det ved vi i dag og det ser vi nu konsekvenserne af: Lave lønninger, mangel på 

arbejdskraft, fodslæbene politisk vilje til at gøre noget ved det.  

Jeg er meget spændt på, hvad komitéen kommer frem til og om vi kan komme videre med kravet om 

lønmidler tilført direkte fra Christiansborg til offentlig ansattes pengepung?  

Men alt det vender vi tilbage med til efteråret, når vi inviterer medlemmerne til OK24 dialogmøder rundt 

omkring i Danmark. 

Vi skal også fokusere på fremtidens arbejdsmarked og påvirke, at vores uddannelser, vores praktikpladser 

og vores arbejdspladser er spændende, aktuelle, moderne og eftertragtede.  

Vi skal pinedød tiltrække flere elever og studerende til uddannelserne, og nyuddannede til vores 

arbejdsmarked efterfølgende. Simpelthen for at sikre et grønt og sundt samfund.  

 

VI skal være en central sundhedsaktør på alle niveauer i samfundet. 

VI skal give næring til et sundere Danmark. 

VI skal påvirke, at bæredygtige offentlige køkkener bidrager til den grønne omstilling.  

 



Kun med jeres opbakning lykkes vi og kun med jeres medvirken får vores mærkesager opmærksomhed i 

samfundet.  

Kun sådan bliver omverdenen bekendt med, hvad I kan.  

Kun sådan kan vi vise, hvem vi er, hvad vores samlede profession kan bidrage med, hvad fællesskab, 

sammenhold og solidaritet kan udrette.  

Noget vi måske helt havde glemt?  

 

Tak for ordet… 

 

 

 


