Svendborg Lokalforening
Referat af Bestyrelsesmøde

Diabetesforeningens Lokalforening
i Svendborg Kommune.

Torsdag den 10. maj 2012, kl. 19.00
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Tom Andreasen (TA), Annie Rasmussen (AR),
Karen Bech (KB), Bodil Nielsen (BN) og Søren Boe Christiansen (SBC).
Indbudte suppleanter: Susan Sunne (SS)
Mødet blev afholdt på:

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

Tiselholtvej 5
5882 Vejstrup

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 1.4.2012

11. maj 2012

Godkendt med en enkelt rettelse.
2. Orientering fra formanden

SS og KB orienterede fra Frivilligrådets årsmøde, der deltog 21 foreninger i

Svendborg
Karen Bech
Tom Andreasen

årsmødet.
L.E.Hornemann gennemgik Kommunens Frivillig Politik.
Dorthe Larsen, som havde været leder af frivillighuset i Odense,
nuværende leder af frivillighuset i Fredericia, fortalte om hvad man skulle
være opmærksom på i forbindelse med opstart af et frivillighus i
Svendborg.
Karen Strandhave sagde bl. a. i sin beretning, at et frivillighus skal være
tilgængeligt for alle, også handicappede, huset skal være gratis at bruge,
man arbejder på en 10 års lejeaftale, lejeaftalen forventes underskrevet
sidst i maj eller i juni måned.
TA orienterede om den snarlig opstartede ungegruppe.
Gruppen starter den 9. juni 2012 med en ryste sammen tur i Gorilla Park.
Gruppen bliver økonomisk formelt en underafdeling af lokalforeningen.
Støtteforeningen af 2006 – sukkersyge børn har bevilget 2.500,00 kr. til
opstart af gruppen.
Diabetesambulatoriet OUH Svendborg har været en stor hjælp, med at
informere alle unge, som kommer der, om gruppens opstart, stort set alle
unge med diabetes på Fyn er blevet informeret.
Ingen fra bestyrelsen, havde mulighed for at deltage i DH’s årsmøde, men
da vi havde modtaget et referat fra mødet, kunne vi læse nogle af de
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problematikker, der var blevet vendt på mødet. Tilsyneladende var der en
del, som ikke helt vidste hvad DH’s rolle var, men DH er et rådgivende
organ, i forhold til alle handicap problematikker.
Desuden havde der været kritik af DH’s hjemmeside.
KB deltaget i Diabetesforeningens delegeretmøde lørdag den 12. maj.
TA meddelte at lokalforeningens hjemmeside nu har haft 750 besøgende,
hvilket må siges at være rigtigt flot.
Desuden har vi nu 27 Facebook venner, nogle af disse venner kommer
udenfor Svenborg Kommune.
Ved den store EDLF’s store konference i København med 900 indbudte
gæster fra hele Europa, var der deltagelse af så prominente gæster som
Prins Joakim, som er protektor for Diabetessagen, Kofi Annan,
Statsminister Helle Thorning, og naturligvis Diabetesforeningens Direktør
Henrik Nedergaard.
Man debatterede alle gode tiltag vedr. diabetes i hele Europa, hvilket der
kom et fælles dokument ud af.
3. Kort information om foreningens økonomi fra kasseren

AR gennemgik foreningens regnskab.
4. Orientering fra kommunale rådgivende repræsentanter

Der var intet nyt under dette punkt.
5. Orientering om medlemshvervning og kampagne.

Der er stor opbakning til Landsindsamlingsdagen søndag den 3. juni for
børn med Diabetes, foreløbig har ca. 25 indsamlere meldt sig, flot.
6. Information om løbende aktiviteter

Arrangementet i Føtex den 25. april, var en stor succes, vi fik meget at
vide om Isis mange produkter, Føtex egne Levevis produkter og endelig
var der en diætist fra Diabetesforeningen, som også svarede på spørgsmål
fra de fremmødte.
Hjerteforeningen har forespurgt, om Diabetesforeningen evt. er
interesseret i et samarbejde med dem vedr. gåture, KB taler med dem.
Fitness World giver rabat til Diabetesforeningens medlemmer.
Overlæge v/OUH Dorthe Møller Jensen holder foredrag om fremtidens
Diabetes i Færgegården, onsdag den 13. juni 2012 kl. 19:00.
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Lokalforeningen deltager i GL. Torvedag torsdag den 2. august 2012.
Fredag den 17. august er der et arrangement for ældre medborgere i
Skallen fra kl. 10 – 16.
Lokalforeningen har lavet en aftale med Birthe Heineth om at undervise i
stolegymnastik i efteråret 2012.
I uge 43 bliver der afholdt et foredrag om stress.
7. Eventuelt

Intet under dette punkt.
8. Bekræftelse af dato for næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 4. juni 2012 kl. 19:00 i
Færgegården.
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