
Referat fra Diabetesforeningens regionsudvalg i Region Hovedstaden.
Mandag den 15. april 2019, kl. 10.00 – 12.00.

Mødested: Diabetesforeningen, Stationsparken 24,stuen,Tv, 2600 Glostrup.
Vagthavende: Anne Sander

 Udvalgmedlemmer til stede: Kurt Damsted (KD), Keld Baerens (KB), Einar Bolt, (EBO), Elsa Bergenholz,
(EBE), Paul Østerby Sørensen, (PØS). Suppleant, Lisbeth Andersen, (LA), +  Marlene, 

(assistent til Lisbeth.), Jørgen Langenholt,(JL).

Afbud: Einer Eriksen, (EE), Villy Kofoed, (VK), Per Slot, (PS).

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2. Godkendelse og underskrive af referat fra mødet den 11. marts 2019. Godkendt. Herunder 
kom vi ind på problemet om suppleanter skal deltage i udvalgsmøderne, især hvis møderne 
bliver for lange, altså mere end de to timer. Flere udvalgsmedlemmer har indgivet deres 
stemme på forhånd, imod deltagelse af suppleanter til møderne. Afstemningen blev alle 
minus 1 stemte for, at suppleanterne IKKE skal deltage i udvalgsmøderne, men får 
indkaldelse og referat.

3. RUH indstilling til HB  af Einar Bolt. Alle udvalgsmedlemmer stemte for Einer Bolt, se 
billag 1. 
Og Pia. B Madsen støtter vi som kandidat til næstformands posten, 
Torsten Lauritsen som Formand, se billag 2.

4. Planlægning af individuelle anbefalinger – taler for EBO. Alle ville lave, sin egen tale fra de
lokalforening de til hører.

5. Plenum debat om ny fordeling af lokalforeninger til RUH nuv. Medlemmer.  
 

KD: Ishøj-Albertslund-Vallensbæk - Høje / Taastrup – hillerød / Halsnæs.
                          
KB:   Tårnby / Dragør .

EBO: Hørsholm  / Fredensborg – Rudersdal – København.

EBE: Helsingør – Brøndby – Rødovre.

EE:    Frederiksberg – Ballerup – Herlev – Bornholm.

VK:   Egedal – Furesø – gladsaxe – Gribskov.



PØS:  Allerød – Glostrup – Hvidovre.
            
PS:     Frederikssund – Lyngby/Taarbæk – Gentofte.

Vakant: Ugegruppen – netværk for type 1 – børnefamiliegruppen.

6. Kort info om SDCC brugerstatus. De et nyt udvalg og her en del møder og invitere til en gå
tur.

7. Kort info og status om Motivation instruktører. Tre nye hold er på vej i København, men 
de har meget stor besvær med at få lokaler – hvor de også kan lave mad, i København 
bliver de flyttet rundt og distrikterne bliver opsagt, regionsudvalget sætter hovedkontoret 
på opgaven. København er ved at bygge et nyt sundheds hus i de gammelesby/møllegade. 

8. Kort info og status fra kassemesteren. Vi har ikke brugt så mange penge. 2180,93 kr. og vi 
har 17881,07 kr. tilbage.

9. Mødedatoer i 2019. 

Tirsdag den 21. maj, Regions udvalgsmøde – 16,00 – 18,00.

 Lørdag den 25. maj, Repræsentantskabsmøde Odense.
 Søndag den 26. maj, RU møde med HK.  3 stk. medlemmer fra RUH.

Søndag den 8 september, Landsdelmøde ØST. - Hotel Scandic Roskilde.

10. Er omtalt højre oppe. Se bilag 2. - RUH støtter Torsten Lauritsen.

Bemærk:              Alle mødereferater ligger på Diabetes.dk/frivilligsheds portalen

http://Frivillig.diabetes.dk/vaerd-at-vide/regionsudvalgsreferat/region-hovedstaden.aspx

Med venlig hilsen

Keld Baerens

Referent i RUH
Formand i Frederiksberg Lokalforening
+45 40 11 86 31
frederiksberg@diabetes.dk
keld@baerens.dk
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