
 Referat                           Referat 
Møde i Diabetesforeningens regionsudvalg i Region Hovedstaden tirsdag den 8. december 2020 kl. 17.30 

Mødested: Esthers Spisehus, Esthersvej 47 / Hellerupvej 39, 2900 Hellerup (300 m fra Hellerup Station) 

 

Deltagere: Einar Eriksen (EE), Einar Bolt (EBO), Elsa Bergenholz (EBE), Per Slot (PS),  

Villy Kofod (VK), Paul Østerby Sørensen (PØS),  

 

Dagsordenen: 

1. Godkendelse af dagsorden:   
- Dagsorden blev godkendt 

 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 8. september 2020:    

- Referatet blev godkendt 
 

3. Fordeling af lokalforeninger:   Kontaktperson til lokalforeninger i RUH blev fordelt: 
- EE: Ballerup-Herlev, Bornholm, Frederiksberg, Ishøj 
- EBO: Høje-Taastrup, Hørsholm-Fredensborg, København, Rudersdal,  
- EBE: Brøndby, Helsingør, Hillerød-Halsnæs, Rødovre 
- PS: Frederikssund, Gentofte. Lyngby-Taarbæk, Tårnby-Dragør  
- PØS: Allerød, Hvidovre, Glostrup 
- VK: Egedal, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Vallensbæk 

Ledig: Albertslund 
 

4. Regionsmøde den 27. februar 2021 (virtuelt):    Dagsorden udsendt 
- Tid: 09/09.30 – 12.30.  

Forslag (EE) om valg til regionsbestyrelse:   Flest stemmer vælges for 2 år, øvrige vælges for 1 år. 
Deltager på mødet:   ?  
Genopstiller  til valg til bestyrelsen. 

- NEJ:  PS, EBO, PØS 
- JA:  EBE, VK, EE 
- Suppleanter ? 

 
5. Forårets generalforsamlinger 2021  -  drøftelse af om vi kan holde generalforsamling, blev afklaret 

ved modtaget mail fra hovedkontoret, d.d.  (8-12-2020, kl. 14.09): 
 

Kære frivillig 
 
Generalforsamlinger 2021  
I Diabetesforeningen har vi et særligt ansvar over for personer med diabetes og deres pårørende i en tid 
med corona-smitte. Samtidig skal vi sikre sundhedsvæsnet de bedste vilkår for at kunne håndtere denne 
vanskelige situation og efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 
  
Nu da smitten har været stigende de seneste måneder, tror vi desværre ikke længere på muligheden for at 
gennemføre foreningens generalforsamlinger i foråret 2021. Også selvom der er en vaccine i sigte, vil den 
tage tid at få udbredt. 
Vi har også afsøgt muligheden for en digital gennemførsel, men ser heller ikke det som en farbar vej af flere 
årsager, primært fordi vi mener, at flere medlemmer har svært ved at deltage ad denne vej. På dette 
grundlag er foreningen, efter vores eksterne advokats opfattelse, berettiget til at finde løsninger, som ikke 
har klar støtte i vedtægterne, og som er båret af force majeure betragtninger. 



 Referat                           Referat 
Hovedbestyrelsen har på denne baggrund besluttet at handle efter situationens alvor og aflyse 
generalforsamlingerne i januar/februar/marts 2021. Generalforsamlinger afholdes i udgangspunktet igen 
om et år. 
  
Viser det sig mod forventning, at det alligevel bliver muligt fysisk at gennemføre generalforsamlinger 
senere på året i 2021, og hvis det skønnes hensigtsmæssigt at afholde dem, orienteres lokalforeninger og 
grupper herom sidst på foråret. 
  
Vi beder alle bestyrelser i lokalforeninger og grupper acceptere denne fravigelse fra vedtægterne. 
  
Konkret betyder det: 

• Foreningens medlemmer orienteres om udsættelse af generalforsamlinger via den digitale kalender 
og nyhedsbrev fra lokalforeningerne og grupper. 

• Regnskaberne sendes ind som normalt senest den 7. marts og godkendes på den førstkommende 
generalforsamling. 

• Beretningen og aktivitetsplanen/ årshjulet til fremlæggelse på generalforsamlingen samt evt. 
foredrag aflyses. 

• Bestyrelsesmedlemmer og revisor fortsætter indtil næste generalforsamling, hvor der også aftales, 
hvem der sidder for hvilken periode for dermed at undgå udskiftning af hele bestyrelsen i samme 
år. 

• Rådighedsbeløb til lokalforeninger og grupper, der ikke har kunne gennemføre ekstraordinær 
generalforsamling grundet corona-situationen, bibeholdes. 
  

Spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan rettes direkte til udviklingschef Anne Sander 
på ans@diabetes.dk og tlf. 4191 8834. 
På Hovedbestyrelsen vegne 
Jørgen Andersen 

 
Hovedkontorets  rolle i f.m. afholdelse af generalforsamlinger, ved f.eks. at stille person til rådighed 
som dirigent, er ikke ønskværdigt. EE snakker med hovedkontoret. 
 

6. Plenum debat om status fra vore lokalafdelinger iht. RUH´s kontaktpersoner.  
- Kontaktperson til lokalforeninger i RUH bør snakke med dem om opgaven og evt. tilbyde 

at varetage opgaven som dirigent ved lokalforeningens generalforsamling. 
- hvorledes får vi engageret ungegrupper og familiegrupper – ikke umiddelbart gode råd . 
- EE laver forslag/manus for kontakt til lokalforeningerne. 

 
7. Økonomisk Status fra kassemester Per Slot.  

-  der har ikke været afholdt udgifter siden sidste møde, den 8. september 2020. 
 

          8. Eventuelt. Herunder fastlæggelse af næste RUH-møde. 

- EBO deltager i arbejdet med Steno focusområder:   

o Sammen om ældre og Sammen om børn 

- EBE efterlyser aktivitetskalender som del af ”diabetesliv” – henvises til Hovedkontoret. 

- Formulering af konstruktiv kritik aftales med EE før indsendelse til Hovedkontor. 

- Næste møde i RUH: aftalt til den 16. februar 2021, kl. 16 - 18 

 Gentofte lokalforenisng, Plejehjemmet Salem, Mitchellsstræde 5, kælder, 2820 Gentofte. 

 

Referent ved dagens møde: Villy Kofod, Rødovre Lokalforening. 

mailto:ans@diabetes.dk

