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1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26.10.2011
Godkendt uden bemærkninger.

Svendborg
Karen Bech
Tom Andreasen

2. Orientering fra formanden
Bestyrelsesmedlemmerne skal fremover have indgående kendskab til
indholdet i foreningens brochure, således man ved arrangementer bedre er
i stand til, at videreformidle foreningens budskaber. Gennemgang af det
udleverede materiale føres under pkt. 6, ved fremtidige møder.
Lokalforeningen er nu på Facebook, siden kan evt. findes gennem link på
hjemmesiden.
Tilsyneladende er der stor forskel på, om praktiserende læger har
materialer fra Diabetesforeningen stående i deres praksis, TA sender en
forespørgsel til lægerne i Svendborg kommune om emnet.
TA og KB har deltaget i et temamøde på OUH afholdt af FDU. Der var
deltagere fra de forskellige lokalforeninger på Fyn, kommunale
repræsentanter fra sundhedsområderne, specialister fra sygehusene i form
af læger og sygeplejersker og en repræsentant for de praktiserende læger
på Fyn.
Sygeplejerske Vivi Thestrup Knecht fra Svendborg Kommune mente, det
var et godt samarbejdsgrundlag, hvis lokalforeningen evt. kunne lave
opsporende arbejde på Svendborgs Sundhedsklinikker.
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Overlæge Klaus Levin fra Svendborg Sygehus, ville gerne samarbejde med
lokalforeningen i forbindelse med sygehusets diabetesskole.
Vi vil arbejde på et evt. samarbejde med lokale idrætsforeninger vedr.
motion. Vi vil snakke med indsatsen ”Mit Liv” om, hvilke muligheder
diabetikere har for, at blive visiteret til selvtræningsforløb efter, at have
afsluttet et forløb på ”Mit Liv”.
TA foreslog, at vi måske kunne få etableret en diabetes sti, måske i
samarbejde med andre grupper, tages op til drøftelse igen, på et senere
bestyrelsesmøde.
TA vil på bestyrelsens vegne udforme en såkaldt tilfredshedsundersøgelse
over nettet.
3. Kort information om foreningens økonomi fra kassereren
AR havde ikke nyt til punktet.
Bestyrelsen besluttede at indkøbe nogle flere kogebøger, som
videresælges til foreningens medlemmer.
Vi talte om, at indkøbe nogle ens T-shirt, navneskilte m.m., således
bestyrelsen er mere synlig ved foreningens arrangementer, tages op igen
på næste bestyrelsesmøde.
4. Orientering fra kommunale rådgivende repræsentanter
Intet til dette punkt.
5. Orientering om medlemshvervning og kampagne
VVD blev evalueret, man mente det var lidt kaotisk i begyndelsen, skal
gennemarbejdes bedre til næste år, men ellers var det OK, man fik talt
med en del travle mennesker i bycentret.
Bestyrelsen talte om, om vi skulle have en lokal brochure, til udlevering
ved fremtidige arrangementer. Drøftes igen på næste møde.
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6. Information om løbende aktiviteter
Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 9 personer til julearrangementet i
Multihuset fredag den 9. december.
TA havde spurgt Tove Hauge om hun evt. ville stå som kontakt person i
forbindelse med oprettelse af en selvhjælpsgruppe, det havde hun på
nuværende tidspunkt ikke tid til.
De sidste julebreve bliver omdelt mandag den 28. november.
Aktiviteter for 2012:

Lørdag den 14. januar; bestyrelsesmøde
Torsdag den 16. februar; generalforsamling, vi
arbejder på at få en foredragsholder.
Lørdag den 17. marts; bestyrelsesmøde.
Uge 16 eller 17 bliver der et arrangement i Føtex.
Søndag den 13. maj; bestyrelsesmøde.
Søndag den 3. juni er der Landsindsamling.
Lørdag den 9. juni; bestyrelsesmøde.
Uge 24 eller 25 bliver der arrangeret en udflugt.
Torsdag den 2. august; Gl. Torvedag.
Lørdag den 18. august; bestyrelsesmøde.
Uge 38 eller 39; madlavning efter diabetes
bøgerne.
Lørdag den 27. oktober; bestyrelsesmøde.
Onsdag den 14. november; Verdens Diabetesdag
Søndag den 9. december; julefrokost.

7. Eventuelt.
Tove Hauge og Inger Petersen har tilkendegivet, at de gerne giver en
hånd med, ved fremtidige arrangementer.

Bestyrelsesmøde d. 24.11.2011 - side 3 af 4

Svendborg Lokalforening
8. Bekræftelse af dato for næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde bliver lørdag den 14. januar 2012.

Tom Andreasen

Bodil Nielsen

Annie Rasmussen

Karen Bech
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