
 

 

     Aalborg, den 20.03.2019 

Bestyrelsesmøde 

Diabetesforeningen Regionsudvalg Nordjylland 

Dato & Tid:  Onsdag 20.03.2019, kl 13:00 

Sted:  Gasværksvej 26, 9000 Aalborg 

Deltagere:  HNi, DRa, TBr, SBH, HTh, SJø, MOr 

Dagsorden: 

1. Konstituering 
2. Hvem skal med til HB/RU mødet d. 31-3 i Glostrup? Alle kan deltage. 
3. Hvem skal være regionsudvalgets repræsentant til Repræsentantskabsmødet i maj.? 
4. Hvem deltager i RU/HK mødet dagen efter repræsentantskabsmødet? Normalt 3 deltagere 

pr. RU 
5. Hvad gør vi med Læsø (Ingen fungerende lokalforening) 
6. Formøde før Repræsentantskabsmødet 
7. Møde datoer for efterårets landsdelsmøder 
8. Kompetanceudvikling i Nordjylland. Forslag til emner og tidspunkt? 
9. Eventuelt og næste møde-dato 

 
 

Pkt. Referat 
1. Formand: Henning Nielsen 

Næstformand: Tove Brix 
Sekretær: Henning Thygesen 

2. Deltagere 

• Henning Ni 

• David 

• Susanne 

• Henning Th 

• Tove Br 
3. Tove Brix (Susanne måske med via Aalborg), Susanne som suppleant 
4. Deltagere:  

• Henning N 

• Tove 

• David 
5. Læsø-sagen: HNi tidligere kontaktet af revisor fra Læsø, at der ikke blev afholdt 

generalforsamling. Efter snak med siddende formand Ken, og han var villig til at give op. 
Frederikshavn ønsker ikke umiddelbart Læsø med. Sammen med Per Jensen, forsøges 
indkaldt til ny stiftende GF. 
 
Susanne foreslår at RU sammen med nogle lokalforeninger og tage på promotion-tur 
med direkte mail til medlemmer. Klassisk løsning er snail-mail om ekstra-ordinær GF. 



 

 

HNi starter med klassiker – evt prøver vi men et alternativ senere. Primært tager HNi og 
SJø med herfra. 

6. Formøde – vigtigt grundet store ændringer i vedtægter og forslag 
 
Satser på 12. maj kl 12. Gasværksvej 26, Aalborg 
 
Lokalforeninger inviteres også til at komme med forslag til efterårets kompetence-
udvikling 
 
Aktion HNi 

7. Efterårets RU møder – ikke 7/8 sept ellers frit valg. 
8. • Brug af gældende mail-program, hjemmeside etc. 

• Nyhedsmail – dvs. den nye nyhedsmail, såfremt denne kommer i efteråret. 

• Struktureret ERFA mellem lokalforeninger/grupper 

• Regionalt bestyrelseskursus. 
9. Alm.brand byder ind på at deltage på vore arrangementer 

Det samme gør GF. 
 
Der sendes doodle om nyt møde efter repr. mødet. Aktion HNi/HTh 
 
Listen over hvor lokalforeningerne er aktive – skal den opretholdes? Hvad bruges den 
til? Listen sendes rundt. HTh sender rundt. 
 
Aftalen vedr. fodterapeuter vendes i det regionale diabetesudvalg. Aktion HNi/HTh 
 

 


