Svendborg Lokalforening
Referat af Bestyrelsesmøde

Diabetesforeningens Lokalforening
i Svendborg Kommune.

Torsdag d. 10. januar 2013, kl. 19.00
Mødte bestyrelsesmedlemmer: Tom Andreasen (TA), Annie Rasmussen (AR),
Karen Bech (KB), Bodil Nielsen (BN) og suppleant Susan Sunne.
Afbud fra: Søren Boe Christiansen (SBC).
Mødet afholdes i:

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

Frivilligcenter Sydfyn

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27.10.2012

11. januar 2013

Referatet godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering fra formanden

TA havde lavet et udkast til lokalforeningsfolder, alle fremmødte var enige
om, at den så rigtigt godt ud.
Kommunen har fremlagt besparelsesforslag på 500.000 kr. ud af et budget
på 1.8 mill. På §18-midlerne, hvilket går direkte imod kommunens egen
politik, om mere frivillighed.
De Ipods, som vi har besluttet at købe, til udlån til medlemmer, som en
personlig træner, købes igennem hovedforeningen.
TA og BN deltager som hjælpere ved dette års skolebadminton tirsdag den
22. januar.
TA og KB deltager i møde i Fyns Diabetes Udvalg på OUH tirsdag den 15.
januar.
3. Kort information om foreningens økonomi fra kassereren

AR gennemgik årsregnskabet, regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.
TA kunne fortælle, at vi fremover ville få 25 % rabat ved annoncering i
Fynske Medier.
4. Orientering fra kommunale rådgivende repræsentanter

TA orienterede om, at Kommunens projekt, ”Små skridt til varigt
vægttab”, som fortrinsvis henvender sig til erhvervsaktive borgere, vil
forsætte fremover, da der er skudt yderligere 1 mill. ind i projektet.
TA orienterede endvidere om, at ansøgningen om ekstra §18-midler til
indkøb af Ipods gik igennem på Socialudvalgsmødet den 3. december
2012. takket vær, udvalgets næstformand Masoum Moradi valgte at tage
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punktet op efter en drøftelse i forbindelse med VDD.

5. Orientering om frivillighuset

KB orienterede om, at hun var blevet valgt ind i husets brugerråd, og de
skulle have det første møde onsdag den 16. januar.
Endvidere orienterede hun om, at huset allerede er for lille, da der er rigtig
mange, som bruger lokalerne kontinuerligt.
6. Orientering om medlemshvervning og kampagne.

Intet nyt.
7. Information om løbende aktiviteter

Bestyrelsen blev enige om, i en prøveperiode at trække planlægningen af
arrangementer ud af bestyrelsesmøderne og i stedet holde egentlige
planlægningsmøder for ca. to arrangementer af gangen.
TA orienterede om, at han havde indgået en ny aftale om holdtræning
med Fitness DK.
KB orienterede om, at Diabetesholdet var ophørt, og at
Diabetespatienterne i stedet havde fået tilbudt at deltage på Gigtholdet,
hvilket de fleste Diabetespatienter desværre havde takket nej til, og var
holdt op, hvilket KB synes er super ærgerligt.
Lokalforeningen opstarter en netværksgruppe den 6. marts kl. 15:30 til
17:30 i frivillighuset, hvor alle diabetikere er velkomne til en snak og en
kop kaffe.
Lokalforeningen afholdt julehyggekomsammen den 25. november, der var
desværre ikke den store tilslutning, men det var en hyggelig eftermiddag.
Julefrokosten blev afholdt på Levnedmiddelskolen, og det var rigtigt skønt,
at se så mange medlemmer, det var en hyggelig dag og skolen havde
tilberedt noget virkeligt dejligt diabetesmad.
Onsdag den 16. januar har lokalforeningen et arrangement i Frivillighuset,
som handler om MBT sko, det er sko med en speciel sål, som skulle være
fantastiske at gå i.
Lokalforeningen har igen i år, lavet en aftale med Føtex om et
arrangement torsdag den 18. april 2013.
TA arbejder på, at lave en aftale med en hjertelæge, til et kommende
arrangement, da hjertesygdomme og diabetes ofte hænger sammen.
Generalforsamlingen afholdes i år onsdag den 13. februar i Frivillighuset,
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det afholdes i mødelokalet på 2. sal, men der er elevator fra gården,
således også gangbesværede kan komme, vi glæder os til at se jer.
8. Eventuelt

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

Næste bestyrelsesmøde aftales efter GF
Planlægningsmøde torsdag den 24. januar vedr. GF og medlemstur til
Novo Nordisk. Afholdes kl. 19.00 i Frivilligcenteret. Afbud senest den 23.
januar til TA.
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