
Refarat af møde i Diabetesforeningens regionsudvalg, Region Hovedstaden.
Mandag den 11. Marts 2019, kl. 16,00 – 20,00.

Mødested Diabetesforeningen, Stationsparken 24,3 tv. 2600 Glostrup.
Valgthavende: Per Jensen.

Udvaglsmedlemmer: Kurt Damsted (KD), Einer Eriksen (EE), Per Slot (PS), Keld Baerens (KB), Elsa Bergenholz
(EBE), Einar Bolt(EBO), Villy Kofoed (VK), Suppleanter: Poul Sørensen (PØS),Jørgen Langenholt (JL).

Afbud fra Inger Mynster - Nielsen (IMN).
Udeblev: Lisbeth Andersen (LA).

                Godkendelse af dagsorden/alle. Dagsorden blev godkendt.

• Godkendelse/underskrift af referat fra møde den 28. august 2018. Godkendt/underskerevet.

• Godkendelse/underskrift af referat fra møde den 23. oktober 2018. Godkendt/underskrevet.

• Udnævnelse af fast ordfører/forslag næstformanden EE/alle. Næstformanden blev valgt (EE). 
Der forlangtes bedre styring af møderne.

Overdragelse af MR protokol til ny referent Keld Baerens(KB) efter Jesper Wilbrand./EB. Jeg 
modtog.

Præcisering og gennemgang af RUH´s arbejde kommissorium og stemmerettigheder, herunder
tavshedspligt./KD.
KD udleverede en del papir med indholdet fra Diabetesforeningen hjemmeside. Der blev en del 
debat, om en  mail, 
 angående den nu nedlagte kalender.

• Plenum debat om ny fordeling af RUH´s blandt de valgte udvalgsmedlemmer.
Fordeling værktøj er tabel B,1: Grænsedragning for 21. sundheds fællesskaber – side 135, 
blandt de 5 akutsygehuse i Region Hovedstaden(Bispebjerg, Hvidovre Hospital, Herlev 
Hospital, Hospitalerne i Nordsjælland – Hillerød, Bornholms Hospital). Udgangspunktet er, at 
man ikke må være kontaktperson til sin egen lokalforening samt, at suppleanter ikke deltager i
dette kontaktarbejde./alle.

•
Via mail har (IMN) ønsket alle hospitaler, det er naturligvis ikke aksetabel (RUH), (EBO)siger at 
(IMN) er meget negativ om udvalget. (KD) at forespørge hende, om hun, som beskrevet i 
hendes mail, virkelig ønsker, at udtræde af RUH pga af de i mailen beskrevne forhold. 
Udformer et brev til (IMN).

Jesper – Lars er udtrådt af udvalget. 

• Ny fordeling er: 
• (KB), Dragør – Tårnby. 



• (EBO) Hørsholm - Fredensborg og København, Rudersdal og Allerød 
(EBE) Helsingør + Brøndby, Hvidovre, Rødovre og Glostrup.

• (IMN) Netværk for type 1. 
• (VK) Gribskov – Egedal – Furesø + Gladsaxe. 
• (KD) unge gruppen + Ishøj, Albertslund, Høje Tåstrup og vallensbæk.

(EE)  Frederiksberg, Ballerup, Herlev og Bornholm
• (PS) Halsnæs – Frederikssund, Lyngby Taarbæk.
• Plenumdebat af, hvem der RUH vil støtte som ny formand for diabetesforeningen. Nogle 

medlemmer mente hele bestyrelse burde gå, andre kun TS og PS er fedtet så meget ind i det der skete
sidste år. (VK) Flere kandidater til hovedbestyrelsen og til formand, som skal vælges den 25 maj 
2019. Afventer og ser hvem opstiller.

• Udvalget drøftelse af taktik vedrørende RUH´s kandidat Einer Bolt til 
repræsentantskabsudvalget lørdag den 25 maj 2019/alle

• (KD)Samtidig mener jeg, at udvalget bør beslutte en ny inden repræsentantskabsmødet den 25. maj 
d.å., således vi kan afklare talerne for EB´s kandidatur. I skal tale som delegerede fra de 
Lokalforeninger I er valgt I. 

• (EB) ind i  repræsentantskabsudvalget, hvem møder. Alle støtter (EB).
• Kort info om SDCC brugerstatus/EB.
• Sophie og Christian starter i bestyrelsen.

                
            Mødedatoer i 2019:
           Søndag den 31 marts 2019: Møde mellem Regionsudvalg og Hovedbestyrelse.
                 Alle RUH medlemmer kan deltage. RUH afventer indkaldelse fra PJ om mødested,
                 endelig bekræftelse af dato og klokkeslæt.
          Eventuelt: Info og status fra kassemester Per Slot. 
             PS informerede om god kasse orden indtil vider. Vi får 20.000 til rejse udgifter og søger om
             5000 mere. Alle udgifter sendes til bogholder i Diabetesforeningen.                                    

            Med venlig hilsen,

               Referent:  Keld Baerens

                                keld@baerens.dk

                                40 11 86 31
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