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Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen 
Onsdag 4. marts 2020, kl. 16.00-20.00 

Sted: Stationsparken 24, st.tv., 2600 Glostrup 

________________________________________________________________________________________ 

Tilstede: Jørgen Andersen, Thomas Elgaard Larsen, John Arne Sørensen, Mette David Jensen (kom lidt 

senere), Henning Thygesen, Malene Rasmussen, Pia Bruun Madsen, Per Jensen og David 

Rasmussen. 
 

Peer Steensbro, Ane Eggert Jackson, Henrik Fagerholt, Anne Sander, Tanja Thybo, Helen 
Heidemann, Bo Bachmann og Jasmina Nielsen (referent).  

 

Afbud: Sophie Hindkjær. 
 

________________________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden (kl. 16.00-16.05) 

________________________________________________________________________________________ 

Med afsæt i Hovedbestyrelsens årsplan er der udarbejdet dagsorden. 

 
 

Bilag: 

Ingen. 
 

Beslutning: 
Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 

________________________________________________________________________________________ 

2. Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde (kl. 16.00-16.10) 

________________________________________________________________________________________ 

Referat af møde i Hovedbestyrelsen 21. januar 2020 blev udsendt 23. januar og godkendt 30. januar 2020 

med bemærkninger fra JAS og Henning.  
JAS: Korrektion til formuleringen om stomiudbud – rettet i referatet. 

Henning: Kommentar til mærkesagen ”Tryg skoletid” – taget til efterretning. 
 

Bilag: 
Ingen. 

 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 

________________________________________________________________________________________ 

3. Opfølgning på Formandskabsmøde (kl. 16.10-16.15) 

________________________________________________________________________________________ 

Der har været afholdt møde i Formandskabet 18. februar 2020.  
 

Bilag: 
Referat af Formandskabsmøde 18. februar 2020. 
 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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_________________________________________________________________________________________ 

4. Årsregnskab 2020 og revisionsprotokollat – status (kl. 16.15 -17.00) 

_________________________________________________________________________________________ 

Statsaut. revisor Mikael Johansen fra PwC gennemgår foreningens årsregnskab for 2019 samt det tilhørende  

revisionsprotokollat. 
 

Hovedbestyrelsen har tidligere udvalgt følgende fokusområder for revision 2019: 

• Sponsorindtægter, indtægter fra fonde  

• Se på indtægtssiden 

• Lønsomhedsberegninger på aktiviteter 
 

Bilag: 
A: Årsregnskab 2019. 

B: Revisionsprotokollat 2019. 

C: Tiltrædelsesprotokollat 2019. 
 

Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog årsregnskab og revisionsprotokollat til efterretning. 

PwC revisorer Mikael Johansen og Sigurd Skov Nielsen gennemgik Diabetesforeningens Revisionsprotokollat 

om årsrapport for 2019.  

Der er ingen påtegninger fra den uafhængige revisor. 

Konklusion fra PwC: ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens 

aktiver, passiver og finansielle stilling.”  

Vedr. Ledelsesberetningen: PwC synes, at den er fin, der er ingen fejlagtige oplysninger i den, og den er mere 

fremadrettet.  

Vedr. Resultatopgørelsen: Den afspejler nu et mere nuanceret billede af foreningens indtægter, bl.a. ift. 

arveindtægter, der er formålsbestemte.  

Vedr. Revisionsprotokollat og Særlige forhold: Ændring af regnskabspraksis – Sigurd gennemgik forskellen på 

gammel og ny regnskabspraksis med udgangspunkt i en planche fra de uddelte slides. Ledelsen har styr på 

og indsigt i, at alt bliver gjort rigtigt.  

Vedr. Juridisk-kritisk revision: Der er ikke konstateret indikationer på væsentlig regelbrud. Der er ingen 

kritiske bemærkninger. 

Fra hovedbestyrelsen var der stor ros til økonomiafdelingen.  

_______________________________________________________________________________________ 

5. Økonomi - status (kl. 17.00-17.10) 

_________________________________________________________________________________________ 

Kort status på tallene fra januar 2020 v/ Peer Steensbro. 
 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen tog status til efterretning. 
 

Bilag: 
Økonomisk afrapportering 4. kvartal 2019. 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

6. Nordic Forum 2020 – beslutning (kl. 17.10-17.15) 

_________________________________________________________________________________________ 

I skrivende stund arbejdes der videre med udvikling af program for Nordic Forum med afsæt i de temaer, 

som blev besluttet på sidste HB-møde. Der er ved at blive planlagt Skype-møde med de andre nordiske 
foreninger i marts, samt et opfølgningsmøde i forbindelse med Patient Advocacy Summit i Berlin d. 19.-20. 

maj. 

 
Det blev også besluttet, at hele Hovedbestyrelsen har mulighed for at deltage i programmet om fredagen d. 

28. august. Hovedbestyrelsen skal beslutte, hvilke tre medlemmer der skal deltage om torsdagen d. 27. 
august.  

 

Bilag: 
Skitse til program. 
 
Beslutning: 

Det blev besluttet ved lodtrækning, at Thomas Elgaard Larsen og Malene Rasmussen samt formanden 
deltager om torsdagen til Nordic Forum 2020. Hele hovedbestyrelsen har mulighed for at deltage om 

fredagen. 

 
Sophie Hindkjær kan ikke deltage, men vil gerne komme med input til arrangementet. Hovedkontoret har 

dialog med hende herom. 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Forskningslegatuddeling 2020 – beslutning (kl. 17.15-17.30) 

________________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsen drøftede og godkendte på HB-mødet 1. oktober 2019 plan for anvendelse af bundne 

arvemidler til forskningsstøtte i 2020. 
 

Det foreslås, at de 1,5 mio. kr. uddeles som legater á 500.000 kr. til yngre forskere på post doc-niveau, der 
arbejder med medicinsk, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk forskning i relation til 

mennesker med diabetes eller til forebyggelse af diabetes. Som noget nyt opfordres sygeplejersker med en 

ph.d.-grad til at søge til frikøb til forskning indenfor samme områder.  
 

Ansøgningsprocessen, samt udvælgelsen, vil være som tidligere år involvere personer med diabetes. 
 

De resterende 500.000 uddeles ikke som legat, men reserveres til strategiske forskningstiltag i 

Diabetesforeningen i 2020. Det kan f.eks. være tilknytning af en sundhedsøkonom, professorat eller lignende. 
 

Desuden uddeles 1,2 mio. kr. som et selvstændigt 80 års jubilæumslegat fra den opløste Aksel Kastrup 
Nielsens fond. Dette legat støtter 2-årige post doc projekter (inkl. fuldtid sygeplejeforskning) og har til formål 

at ”give støtte til bekæmpelse og lindring af sukkersyge og dens følger”. Projekterne skal således falde 

indenfor denne kategori. Udvælgelsen af en kandidat til dette jubilæumslegat involverer forskningsudvalget, 
men ikke brugerinddragelse. 

 
Bilag: 

Ingen. 
 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkendte uddelingen af 3 forskningslegater á 500.000 kr., og reservation af 500.000 kr. til 

specifikke forskningstiltag i Diabetesforeningen. 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

8. Strategi 2022-2025 - beslutning (kl. 17.30-18.15) 

_________________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsen afholdt kickstart på ny strategi 2022-2025 på deres sidste møde. 

 
På baggrund af denne indledende seance kom Hovedbestyrelsen frem til at prioritere foreløbigt 4 større 

temaer/domæner: 

 

• Politisk interessevaretagelse /diabetes på finansloven (ulighed, ny teknologi, opsporing, børn/unge) 

• Diabetesforeningen som foretrukken partner (viden, hjælp, råd, køb, rådgivning og uddannelse)  

• Støtte, netværk og fællesskaber (agil forening som også tiltaler nye typer af frivillige) 

• Synlighed og digital tilstedeværelse  
 

Indledningsvist foreslås det, at Hovedbestyrelsen kort drøfter, om de fire temaer er dækkende. Er det for 
eksempel bevidst, at foreningens støtte til forskning ikke er valgt som et tema, når vi ved, det er det, vores 

medlemmer især gerne vil støtte? Er der evt. andre vigtige temaer, der mangler? 

 
Hovedbestyrelsen vil løbende få mulighed for at drøfte og videreudvikle strategiens temaer henover det 

næste års tid, jf. procesplanen, hvor vi også kommer til at arbejde med pejlemærker for den fælles ambition 
og prioritering.   

 
Bilag: 

A: Skitse til program for Hovedbestyrelsens møde med Diabetesrådet. 

B: Procesplan. 
 

Beslutning: 
Hovedbestyrelsen blev enige om, at temaet ”forskning” bør indgå i de overordnede temaer/domæner vedr. 

ønsker til strategi 2022-2025. Det kan med fordel defineres nærmere, hvad Diabetesforeningens rolle er i 

forskning. Vi ved det er et område, som vores medlemmer støtter, og vi kan være med til at påvirke 
forskningen på diabetesområdet, f.eks. Steno Centrene. En overskrift kan f.eks. være brugerinddraget 

forskning, der understøtter Diabetesforeningens politiske arbejde. 

Hovedbestyrelsen godkendte oplæg til Diabetesrådets møde d. 29. april.  

Hovedbestyrelsen ønskede en orientering om vidensbro-projektet på et kommende HB-møde. 

_______________________________________________________________________________________ 

9. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde/Delegeretmøde 2020 – beslutning (kl. 18.45-19.00)  

________________________________________________________________________________________ 

 
Temadel 

I lige år afholder Diabetesforeningen delegeretmøde med henblik på godkendelse af foreningens regnskab for 
det forudgående regnskabsår, status på Diabetesforeningens arbejde og gennemførelse af en temadag jf. 

vedtægternes § 11.1. I 2020 skal der på Delegeretmødet desuden ekstraordinært afholdes valg til 
formandsposten.  

 

Der har tidligere år været udtrykt ønske om at sikre større fokus på selve temadagen. Hovedbestyrelsen har 

på mødet i januar besluttet, at de to temaer er:  

1. Frivilliges involvering i udviklingen af den kommende strategi  

2. Midtvejsstatus på toårig national aktivitetsplan 2019-20 samt at pege på tema(-er) for toårig national 

aktivitetsplan 2021-23. 
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Delegeretmødets temadel afvikles som en egentlig temadag i fire dele. Målet er at koble den nationale 
aktivitetsplan til den kommende strategi. Hovedbestyrelsen får en aktiv rolle undervejs som bordformænd for 

gruppedrøftelserne, herunder at motivere og samle op.  

Bilag: 
A: Program/tidsplan for ekstraordinært Repr./Delegeretmøde 2020. 

 
Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkendte temaet og den foreløbige ramme for Delegeretmødet 16. maj 2020 med en 

ændring af eftermiddagens program, hvor de to temaer hhv. strategi og markedsplads afholdes uden turnus. 
 

Det blev foreslået at adskille kaffestationerne fra workshops/markedspladsstande for derved at skabe mere ro 

på og fokus på opgaven.  

Gæsteforelæser er ved at blive fundet. Vigtigt det bliver én, der kan formå at holde folk i gang, helst ikke et 

tørt emne og helst noget sjovt.  

______________________________________________________________________________________ 

10. Formandsvalg - beslutning (kl. 19.00-19.10) 

_________________________________________________________________________________________ 

Fortroligt punkt.  

 

_________________________________________________________________________________________ 

11. Hovedbestyrelsens fokusområder i forhold til foreningens frivillige - drøftelse (kl. 19.10-19.40) 

_________________________________________________________________________________________ 

Formanden ønsker en drøftelse i bestyrelsen, der tager udgangspunkt i følgende områder: 

  

• Hvordan gør vi det nemmere at være frivillig?  

• Hvordan sikrer vi i højere grad, at de frivillige kan agere uden at møde forhindringer, udfordringer og 
barrierer? 

• Hvordan kan vi skabe generelle rammer, hvor der er let adgang til støtte og hjælp på en ultranem måde?  

• Hvilke rammer vil tiltrække arbejdsdygtige frivillige? 

• Hvilke værktøjer/support skal der være til rådighed? 

 
Bilag: 

Ingen. 

 

Beslutning: 

Hovedkontoret arbejder nu videre med input, og vender tilbage med sag på kommende HB-møde med en 

vurdering af mulighederne for at implementere relevante emner, hvoraf nogle allerede er sat i værk. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

12. Eventuelt (kl. 19.40-20.00) 

_________________________________________________________________________________________ 

Regionsmøder 

Kort opsamling fra regionsmøderne afholdt som landsdelsmøder 29. februar og 1. marts. 

 
Diabetesforeningens politiske interessenter 

Jørgen orienterede om, at Ane netop havde givet ham en indføring i Diabetesforeningens politiske landkort og 
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relevante interessenter. Jørgen foreslog med opbakning fra bestyrelsen, at emnet kommer på et kommende 

møde. Ligeledes ønskes der en status på Diabetesforeningens repræsentation i de lokale handicapråd. 

Formandens oplæg i lokalforeninger 
Jørgen har holdt oplæg i Hjørring, Skive, Høje Taastrup, Lyngby-Taarbæk, og han har inkluderet lokale tal fra 

den lokale kommune. Der har været godt fremmøde og generel tilfredshed med tingenes tilstand.  

Nye medlemmer i Diabetesrådet 
Peer orienterede om, at der er kommet mange nye medlemmer i Diabetesrådet. De findes på hjemmesiden.  

Høringssvar til Medicintilskudsnævnet 
Ane orienterede om, at Diabetesforeningen har sendt høringssvar til Medicintilskudsnævnet, og det ligger på 

hjemmesiden: https://diabetes.dk/media/17280082/diabetesforeningens-h%C3%B8ringssvar-vedr.-
revurdering-af-tilskudsstatus-for-insuliner-februar-2020.pdf 

Vi har gjort opmærksom på, at vi er dybt bekymrede for ændringen, og at vi ser det som et tilbageskridt for 

diabetesbehandlingen, hvis forslaget går igennem. Diabetesforeningen er i dialog med ordførerne m.fl. herom, 

og vi vil gøre brug af sociale medier til at gøre opmærksom på problemet.  

________________________________________________________________________________________ 

 
13. Næste møde (kl. 20.00-20.05) 

________________________________________________________________________________________ 

Der er HB-møde 15. maj 2020, kl. 16.00-20.00. 
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