
  

 

Referat af møde i Diabetesforeningens regionsudvalg i Region Hovedstaden 

Onsdag den 20. februar 2019, kl. 17.00 - 20.00 

Mødested: Diabetesforeningen, Stationsparken 24., st., tv., 2600 Glostrup. 

 

Til stede: Kurt Damsted (KD), Einar Bolt (EBO), Elsa Bergenholz (EBE), Per Slot (PS), Inge Mynster-Nielsen (IMN). 

 

Afbud fra: Einar Eriksen (EE), Sophie Hindkjær (SH), 

Dagsordenen: 

1. Godkendelse af dagsordenen / alle 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Udnævnelse af ny referent efter Jesper Wibrand. / Alle. 

Ny referent udnævnes efter landsmødet. EBO skriver denne gang. 

 

3. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 27.november 2018. /alle 

Indtil ny referent udnævnes opbevarer EBO de seneste referater. 

 

4. Kort evaluering af møde med konst. direktør og Fmd. Truels Schulz den januar 2019, kl. 15/PS og KD 

(Formål PS´s gentagne argumenter for 2018 forløbet samt DF videre udvikling i relation til den nye 

sundhedsreform). 

På mødet blev den af PS fremsendte mail gennemgået. Landsformanden og den konstituerede direktør 

havde begge været både venlige og imødekommende. PS havde særligt hæftet sig ved, at besparelsen 

ved ikke at udgive kalenderen blev opvejet af lokalafdelingernes øgede udgifter til annoncering. 

KD var mest af alt betænkelig ved næstformanden, der som revisor ikke havde set udviklingen. 

  

5. Plenum debat om indholdet af FrivillighedsNyt Nytårshilsen fra PS og TS. Herunder mail fra Claus 

Olsen fra Bornholm og Albertslund/KD. 

Vi drøftede kort de to henvendelser fra Bornholm og Albertslund.  

Hvor er f.eks. de §18 midler som lokalafdelingen i Albertslund har modtaget. 

EBO fortalte om økonomien ved opstart af en nye lokalforening – konkret i Rudersdal. Det blev 

besluttet at tage dette emne op på Landsdelsmødet. 

 

6. Info om brev fra Helle Vincens Blum´s skrivelse vedr. Udbud af hjælpemidler. /alle. 

Vi kan ikke få kommunens liste over personer, der er diagnosticerede med diabetes, men måske kan 

den enkelte lokalforening forfatte en skrivelse, som kommunen efterfølgende sender ud.  

Husk! Det er lovbestemt, at brugerne skal være repræsenteret ved udbud. 



7. Debat om RUH´s kandidat (E.B) til HB-valg i maj samt nuv. medlemmers (EE og KD) evt. genopstilling. 

E.E. Overtager formandsposten i Kbh´s store lokalforening (DK´s største) og KD overtager gerne 

Formandsposten i RUH igen /alle 

IMN ønskede en mere ligelig fordeling af type 1 og 2 i Hovedbestyrelsen – i dag overvægt af type 1. 

Det er vigtigt at lokalafdelingerne i vores region bliver bekendt med EBO’s kandidatur – han er type 2. 

KD ønsker at fortsætte som formand RUH, idet det er vigtigt at Sundhedsreformen bliver fulgt til dørs. 

Derfor bad KD om opbakning til sit kandidatur. Uden opbakning fra RUH genopstiller KD ikke. 

Til gengæld bør vi overveje, om EE bør fortsætte som næstformand, nu han er blevet formand for 

landets største lokalafdeling – København. Ved Landsdelsmødet er flg. på valg: KD, EE, EBE og SH. 

IMN har afløst JT, SH har afløst JW og LH er ikke blevet erstattet. 

 

8. Plenum debat om ny fordeling af lokalforeninger til RUH nuv. medlemmer. 

Hvem skal have hvilke lokalforeninger fremover? 

KD udarbejder forslag, men først når vi kender udvalgets sammensætning efter Landsdelsmødet. 

 

9. Plenum debat om mail fra Niels Dreisler af 24. januar 2019 vedr. Måling af blodsukker. 

Alle havde læst mailen, som ikke blev kommenteret yderligere. 

 

10. Kort info om Hillerødmodellen. / IMN 

IMN gennemgik baggrunden for Hillerødmodellen. Fremover skal alle børn, unge og type 1 tilses på 

Herlev. Hvis Steno tager over, forudser IMN læge- og forskerflugt fra Hillerød. Derfor ønsker IMO, at 

der etableres et diabetescenter i Hillerød. IMN vil udarbejde et A-4 papir med fakta desangående. 

Det er RUH’s opfattelse, at det er prisværdigt, at IMN som privatperson kæmper lokalt, men som RUH 

kan vi ikke gøre noget, da der alene er tale om en aftale mellem Stenofonden og Region Hovedstaden. 

Som medlemmer af RUH repræsenterer vi hele regionen og ikke egen lokalafdeling. 

  

11. Kort info om SDCC brugerstatus. / EB 

EBO orienterede om de organisatoriske ændringer SDCC (Steno Diabetes Center Copenhagen). 

 

12. Mødedatoer i 2019: 

• 3. marts 2019 - Landsdelsmøde ØST - Hotel Scandic Roskilde 

Det er hovedkontorets møde. Der er alene ½ timer afsat til RUH. Vi vil bringe flg. emner på bane: 

Kalenderen – flere medlemmer – samarb. med kommunen – mailadresser – økonomi ved opstart. 

• 30 eller 31. marts 2019: Møde mellem regionsudvalg og hovedbestyrelse, afventer info fra PJ om, 

hvilke RUH-medlemmer, der kan deltage. Endelig afklaring afventer sammensætning af ny RUH. 

• Næste møde: 11. marts 2019 kl. 16.00 i Glostrup 

 

13  Eventuelt: Info og status fra kassemester Per Slot. 

 I 2018 har vi fået et tilskud på kr. 20.000, - samt ekstra kr. 3.000, -  eller i alt kr. 23.000, - 

Udgifterne har beløbet sig til kr. 19.555,40.  Ikke forbrugte midler forbliver i den store kasse. 

PS har tidligere ønsket, at vi skulle debattere regionsudvalgenes fremtid, hvilket ikke er sket endnu. 

Hvad er berettigelsen – vi mangler en afklaring. PS udarbejder et udkast, og vi siger tak. 

 

Således opfattet af Einar Bolt 


