Svendborg Lokalforening
Referat af Bestyrelsesmøde

Diabetesforeningens Lokalforening
i Svendborg Kommune.

Mandag d. 4. juni 2012
Mødte bestyrelsesmedlemmer: Tom Andreasen (TA), Annie Rasmussen (AR),
Karen Bech (KB), Bodil Nielsen (BN) og Søren Boe Christiansen (SBC).
Afbud fra: Susan Sunne (SS)
Mødet afholdes på:

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

Færgegården
Færgevej 14
5700 Svendborg
8. juni 2012

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 10. maj 2012

Referatet godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering fra formanden

Der har nu været 800 besøgende på hjemmesiden og 28 Facebook

Svendborg
Tom Andreasen
Karen Bech

venner, rigtig flot.
TA udleverede folderen ”Socialguide”, som handler om støtte efter de
sociale love.
Hvis unge, som ikke nødvendigvis er en del af Diabetesforeningen, ønsker
at lægge et stykke frivilligt arbejde i foreningen, kan der udskrives et
såkaldt Frivillighedsbevis, som kan være til stor nytte, når der senere skal
søges job.
KB orienterede om Delegeretmødet, som fandt sted lørdag den 12. maj
2012 i Odense.
Diabetesforeningens formand Troels Schultz fortale om den store diabetes
konference EDLF = European Diabetes Leadership Forum, som blev
afholdt i København den 25. og 26. april 2012.
Formålet med konferencen var på Europæisk plan, at opnå enighed om,
hvordan man bedst kan bekæmpe kroniske sygdomme som f. eks.
diabetes.
Diabetesforeningen vil fremover være mere synlige i medierne.
Endvidere fortalte han, at der på nuværende tidspunkt er 286.534
diagnosticerede diabetikere i Danmark, Globalt er der 356 millioner
mennesker med diabetes.
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3. Kort information om foreningens økonomi fra kasseren

AR orienterede kort om foreningens økonomi.
Med hensyn til den igangværende opstart af en Ungegruppe, skal AR føre
regnskab for deres udgifter.
TA og SBC vil indkøbe messeudstyr.
4. Orientering fra kommunale rådgivende repræsentanter

TA orienterede om, at der var kommet et udspil til Kommunerne fra
Kommunernes Landsforening, gående på, at alle Kommuner skal have et
minimum af tilbud til deres borgere.
Svendborg Kommune giver et tilskud på 20.000 kr. til et projekt i uge 24,
som kaldes ”Mans health week”, hvor der sættes fokus på mænds
helbred, det er ”selskabet for mænds sundhed”, som står for projektet.
5. Orientering om medlemshvervning og kampagne.

Kampagnen vedr. børn med Diabetes gik rigtigt godt, vi samlede her i
Svendborg 25.095 kr. ind, hvilket må siges, at være et pænt resultat.
Tusind tak til alle vores frivillige indsamlere, vi er dybt taknemlige for jeres
store indsats.
Verdens Diabetesdagen er onsdag den 14. november 2012, vi vil forsøge,
at få et samarbejde med Kommunen om projektet.
6. Information om løbende aktiviteter

KB har talt med formanden for Hjerteforeningen vedr. evt. fælles gåture,
TA tager kontakt til formanden for et evt. mere seriøst samarbejde.
TA tager i nær fremtid kontakt til Fitness World om et træningshold for
diabetikere.
Onsdag den 13. juni 2012 vil der i Færgegården være foredrag om
fremtidens diabetes.
BN har bestilt telt og borde til arrangementet ”Gl. Torvedag” torsdag d. 2
august 2012.
Fredag den 17. august 2012, afholder ældresagen et arrangement i
Skallen, hvor Diabetesforeningen også vil være til stede.
Stolegymnastik v/ Birthe Heineth onsdag d. 19.september 2012 kl. 16.00 i
Multihuset, Gl. Skårupvej
Henriette Francke holder foredrag om Stresshåndtering i onsdag d.
24.10.12.
Julefrokost forsøges afholdt på Levnedsmiddelskolen AR taler med skolen
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7. Eventuelt

Der var intet under dette punkt
8. Bekræftelse af dato for næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde er den 18. august 2012.

Tom Andreasen

Bodil Nielsen

Karen Bech

Søren Boe Christiansen

Annie Rasmussen
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