Svendborg Lokalforening
Referat af Bestyrelsesmøde

Diabetesforeningens Lokalforening
i Svendborg Kommune.

Lørdag d. 27. oktober 2012
Mødte bestyrelsesmedlemmer: Tom Andreasen (TA), Annie Rasmussen (AR),
Karen Bech (KB), Bodil Nielsen (BN)
Afbud fra: Søren Boe Christensen (SBC) og Susan Sunne (SS)
Mødet blev afholdt ved:

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

Bodil Nielsen

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 18.8.2012

27. oktober 2012

Referatet godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering fra formanden

TA har kontakt med en gymnasieelev, Nanna, der indgår i et frivilligforløb
og som bl.a. ønsker at skrive om foreningens aktiviteter og en opgave om
Diabetes, der påtænkes at skulle videreformidles til folkeskoler i
Svendborg Kommune.
TA har i samarbejde med tre frivillige kvinder fra Diabetesforeningen
igangsat et projekt gående ud på, at Diabetesforeningens foldere skal ud i
de almene praksiser, foreløbig har lægerne taget godt imod dem.
Susan Sunne mener ikke længere at have den fornødne tid til
bestyrelsesarbejdet, hvilket den øvrige bestyrelse naturligvis er kede af,
men må acceptere.
3. Kort information om foreningens økonomi fra kasseren

AR gennemgik kort foreningens økonomi, som ser rimelig ud.
4. Orientering fra kommunale rådgivende repræsentanter

TA orienterede om, at Svendborg Kommune har møde i Socialudvalget den
5. november, hvor der bliver taget stilling til hvem der skal have glæde af
§ 18 midlerne i år.
Sundheds- og forebyggelsesudvalget havde holdt møde den 13.
september 2012, hvor følgende blev besluttet, man ville arbejde for et
”Aktivt medborgerskab”, hvor repræsentanter fra Kommunen vil deltage i
foreningers forskellige mærkedage. Dette projekt løber året ud og i første
kvartal 2013, hvorefter det vil blive evalueret.
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Ligeledes arbejder de med et projekt, der hedder ”Get moving” , som
drejer sig om unge mennesker i en aktiv hverdag. Og projektet ”Mens
health week”, sundhed i lokalområdet.
Svendborg Kommune arbejder på at blive en cykelkommune.
5. Orientering om medlemshvervning og kampagne.

Nannas gymnasieklasse har solgt skrabelodder for Diabetesforeningen,
hvilket en 7. klasse på Rantzaumindeskole også har.
Banner vedr. Verdens Diabetes Dag den 14. november 2012 er ophængt i
Dronningemaen.
Der vil senere komme en reklame op på den digitale stander overfor SGhallen om VDD.
Den 13. november om aftenen og natten vil Tved og Oure kirker, samt
Simac bygningen blive belyst med blåt lys, som en del af en
verdensomspændende event. Blå er VDD’s internationale farve.
Den 14. november fra kl. 11 til 14 vil lokalforeningen være tilstede i
bycentret, hvor man kan få målt sit blodsukker, få lavet en risiko test,
smage nogle produkter som er lavet efter Diabetes kogebøgerne.
Der vil også være repræsentanter fra Kommunen tilstede,
rehabiliteringscentret vil bl.a. have en kondicykel med.
6. Information om løbende aktiviteter

Firmaaftalen med Fitness DK er godt i gang, der er holdtræning kun for
diabetikere hver mandag formiddag 10:15. Desuden har hver enkelt
deltager fået lavet sit personlige program i motionsreskaberne, alt efter
ens behov.
Stolegymnastik v/Birthe Heineth den 19. september 2012 blev desværre
aflyst p.g.a. for få tilmeldinger. Mulig forklaring at annoncering i
UgeAvisen blev nedprioriteret da ”kalenderen” blev sendt rundt til alle
medlemmer lige op til arrangementet.
Torsdag den 25. oktober 2012, var der møde i Multihuset omhandlende
Stress og diabetes v/Henriette Franke og TA. Der var 31 deltagere, det var
et rigtigt godt møde og spørge lysten var stor, vi prøvede også at meditere
i tre minutter.
Torsdag den 6. december kl. 17:30 er der julefrokost på
Levnedmiddelskolen på Ryttervej, sidste dag for tilmelding er den 20.
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november 2012.
Søndag den 25. november kl. 14 til 16, er der Julehygge på Færgegården,
Færgevej, med gløgg og pakkespil (HUSK pakke), tilmelding til dette
arrangement er den 20. november 2012.
Generalforsamling i 2013 bliver afholdt den 13. februar, flere informationer
senere.
Årshjul for 2013 er følgende:
1. kvartal; Generalforsamling
”

; Besøg på Novo Nordisk

2. kvartal; Landsindsamling
”

; Foredrag om hjerte/kar sygdomme

”

; Føtex arrangement

3. kvartal; Gl. Torvedag
”

; Dialogmøde med Kommunen

”

; Foredrag om insulinpumpe

4. kvartal; Verdens Diabetes Dag
”

; Julehygge evt. julefrokost

7. Eventuelt

Der bliver udsendt julebrev pr. mail og lagt på hjemmesiden.
Der bliver udsendt hilsen og folder til plejehjem og hjemmeplejen i
Svendborg Kommunen.
KB er blevet forespurgt, om der evt. vil være brug for frivillig hjælp i
forbindelse med opstart i frivillighuset, KB kender en kvinde, som gerne vil
stille sig til rådighed.
8. Bekræftelse af dato for næste bestyrelsesmøde.

Næste mødedato aftales i forbindelse med formøde til VDD d. 12.
november.

Tom Andreasen

Bodil Nielsen

Karen Bech

Søren Boe Christiansen

Annie Rasmussen
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