Svendborg Lokalforening
Referat af Bestyrelsesmøde

Diabetesforeningens Lokalforening
i Svendborg Kommune.

Søndag den 1. april 2012, kl. 9.00
Bestyrelsesmødet blev afholdt i:

Formand
Tom Andreasen
Tiselholtvej 5
5882 Vejstrup
Tlf.: 6021 9779
E-mail: svendborg@diabetes.dk

Færgegården
Færgevej 14
5700 Svendborg

Formanden Tom Andreasen bød velkommen til bestyrelsesmødet,
en særlig velkomst til Søren Boe Christiansen som nyt

1. april 2012
Svendborg

bestyrelsesmedlem.

Karen Bech

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14./1. 2012

Tom Andreasen

Referatet blev godkendt uden bemærkninger
2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 16./2. 2012
Referatet blev godkendt uden bemærkninger
3. Orientering fra formanden
Nytårsarrangementet, som kommunen havde indkaldt til, var formålsløst at
deltage i, politikerne var uforberedte, det eneste positive var kontakten til
Karen Strandhave, som er formand for frivilligrådet.
Ved Regionsmødet den 3. marts 2012, blev der orienteret om
Diabetesforeningens fremtidige strategier og aktiviteter.
Vedr. Verdens Diabetesdagen den 14. november, bliver der afholdt en
konference i København med 900 indbudte gæster fra hele Verden.
Der er blevet nedsat en landsdækkende arbejdsgruppe, som skal arbejde
med frivillighed i diabetes regi.
Der er årsmøde i frivilligrådet den 16. april 2012, SS & KB deltager.
Der er årsmøde i DH den 24. april 2012, ingen deltager.
Der er delegeretmøde den 12. maj 2012, KB deltager
Lokalforeningen har en del læsere, både på Facebook og på vores
hjemmeside, der er i gennemsnit tre læsere på hjemmesiden hver dag, det
er meget tilfredsstillende.
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Bestyrelsen gennemgik folderen vedr. ”Fysisk aktivitet og type 2
diabetes”.
TA har fået tilladelse til at oprette en ”Ungegruppe” i Svendborg
Kommune. Der er på nuværende tidspunkt ca. 50 registrerede unge med
diabetes i Kommunen.
TA har fået lovning på fondsmidler til opstart af gruppen, som bliver en
undergruppe af den regionale ungegruppe.
TA har allerede kontakt til to unge, som vil være tovholdere for gruppen.
TA har møde med Diabetesambulatoriet på OUH Svendborg den 25. april
2012.
4. Kort information om foreningens økonomi fra kasseren
AR gennemgik regnskabet for 1. kvartal 2012.
Der var enighed om, at alle indkøb fremover, ligger i AR’s regi.
Der var enighed om, at søge legater til indkøb af messeudstyr, da dette er
påkrævet ved foreningens arrangementer.
Der var ligeledes enighed om at omlægge § 18 midlerne til en lokal folder
og evt. messeudstyr.
5. Orientering fra kommunale rådgivende repræsentanter
Der afholdes sundheds og forebyggelsesmøder i nær fremtid.
6. Orientering om medlemshvervning og kampagne
TA har deltaget i koordinationsmøde, der vil inden Landsindsamlingen
tages telefonisk kontakt til medlemmerne, desuden vil der blive uddelt og
ophængt plakater på strategiske steder i byen.
7. Information om løbende aktiviteter
Der vil blive afholdt et arrangement i samarbejde med Føtex, Møllergade
92, 5700 Svendborg den 25. april kl. 18:00.
Arrangementet vil omhandle diabetes produkter, der vil være en
repræsentant fra ISIS, en medarbejder fra Føtex vil fortælle om Levevis,
og en medarbejder fra Svendborg Erhvervsskole vil fortælle om
fuldkornsmærkning.
Der vil desuden blive rundvisning i butikken og afslutning med kaffe/the.
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Alle er velkomne til arrangementet, også ikke diabetikere.
Der er ikke tilmeldt nogen til motionsgruppen, men det må kunne lade sig
gøre, vi prøver igen til efteråret.
Dorte Møller Jensen fra OUH, vil d. 13. juni kl. 19.00 holde foredrag om
fremtidens diabetes på Færgegården.
Stenoturen aflyses da det ikke var muligt, at opnå legattildeling til turen.
Der bliver mulighed for at besøge Novo Nordisk i marts 2013.
Birthe og Ole Heineth har tilkendegivet, at de er villige til at hjælpe ved
fremtidige arrangementer i lokalforeningen.
Birthe Heineth har desuden indvilget i at lave stolegymnastik arrangement.
8. Eventuelt
Der var intet under dette punkt
9. Næste bestyrelsesmøde
torsdag den 10. maj 2012 kl. 19.00 i Multihuset

Tom Andreasen

Bodil Nielsen

Karen Bech

Søren Boe Christiansen

Annie Rasmussen

Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2012

