Svendborg Lokalforening
Referat af bestyrelsesmøde

Diabetesforeningens Lokalforening
i Svendborg Kommune.

Lørdag den 14. januar 2012, kl. 9.00
Mødte bestyrelsesmedlemmer: Tom Andreasen (TA), Annie Rasmussen (AR),
Karen Bech (KB) og Bodil Nielsen (BN).
Afbud fra suppleant: Susan Sunne (SS)
Mødet blev afholdt på:

Færgegården

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

Færgevej 14
5700 Svendborg

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 24.11.2011
Godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering fra formanden
Forretningsordenen godkendt uden bemærkninger.
Nytårsarrangement den 26. januar 2012, bestyrelsen deltager.
Regionsmøde den 3. marts 2012, TA og KB deltager.
Årsmøde i DH den 18. april 2012, bestyrelsen deltager.
Delegeretmøde den 12. maj 2012, TA deltager
Forespørgelse ved læger ang. Diabetesforeningens materiale, punktet
udsættes.
Lokalforeningens Facebook profil og hjemmeside, er en succes, da disse
efterhånden er godt besøgt.
TA har talt med Kathrine Rayce om diabetikere som selvtrænere i
kommunens træningslokaler. Kathrine var endnu ikke helt villig til at åbne
for dette.
Folderen ”Type 2-diabetes”, blev gennemgået.
TA kontakter Jytte Skovlund diabetesamb, vedr. samarbejde med
diabetesskolen OUH-Svendborg.
Vi arbejder på en lokal diabetessti ligesom der findes ”Hjertestier”.
3. Kort information om foreningens økonomi fra kasseren
AR har indsendt regnskabet, men det er endnu ikke kommet retur.
TA søger Frimurerlogen, Odd-fellow logen og Lions Club om legater.
Der var enighed om indkøb af koge/bagebøger til salg.
Der var også enighed om, at bestyrelsen skulle have navneskilte og trøjer
til brug ved arrangementer for at øge foreningens synlighed.
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4. Orientering fra kommunale rådgivende repræsentanter
Intet til dette punkt.
5. Orientering om medlemshvervning og kampagne.
6. Information om løbende aktiviteter
Julearrangementet i Multihuset forløb rigtigt godt, der er kommet en del
positive tilbagemeldinger.
Selvhjælpsgruppe tages op på generalforsamlingen, samt efterspørgsel af
mulig instruktør til motivationsgruppe.
TA tager kontakt til Henriette Franke fra Svendborg Kommune med henblik
på arrangement i uge 43 om stress og depression i forhold til diabetes.
TA tager kontakt til Birthe Heineth med henblik på stolegymnastik som
aktivitetstilbud til lokalforeningens medlemmer. BH har tidligere stået for
stolegymnastik som aktivitet.
Julebrevet ser ud til at være blevet godt modtaget, positive
tilbagemeldinger.
KB forventer opstart af motionsgruppe indenfor kort tid.
Medlemsundersøgelsen var en succes, mange svarede tilbage, og det er
positivt for bestyrelsen, som kan bruge tilbagemeldingerne i deres
fremtidige arbejde.
Den 25. juni 2012 planlægges en bustur til Steno Diabetescenter. Anslået
pris pr. deltager: ca. 200 kr. uden forplejning. Ansøgte midler ved
Frimurerlogen, Odd-fellow logen og Lions Club, søges med henblik på, at
nedbringe egenbetalingen.
Lokalforeningens generalforsamling bliver afholdt torsdag den 16. februar
kl. 19:00. Claus Levin fra OUH-Svendborg taler om diabetes senfølger.
Arrangement i Føtex onsdag den 25. april 2012
7. Eventuelt
Julefrokost på Erhvervsskolen koster almindeligvis 70 kr. pr. kuvert incl.
buffet, kaffe og kage. Ellen Waldbjørn oplyser, at Diabetesforeningen
plejer at betale lidt ekstra.
Uson Plast kontakter os igen, når de er færdige med at udvikle på
”kanyleboxen”.
8. Bekræftelse af dato for næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde er den 17. marts 2012. Afholdes på Færgegården.
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