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Referat af ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen 
Torsdag 3. december 2020, kl. 18.00-21.00 
Sted: Videomøde via Microsoft Teams 
________________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsen  
Jørgen Andersen, Thomas Elgaard Larsen, John Arne Sørensen, David Rasmussen, Henning Thygesen, Malene 
Rasmussen, Pia Bruun Madsen, Sophie Hindkjær, Mette D. Jensen og Per Jensen. 
 
Hovedkontoret 
Peer Steensbro, Ane Eggert Jackson og Gitte Lippert (referent). 
Claus Richter. 
Anne Sander deltog under pkt. 3 
 
Gæster 
Implement: Tor Nonnegaard-Pedersen og Michael Daubjerg under pkt. 2.  
 
________________________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden (kl. 18.00-18.05) 
________________________________________________________________________________________ 

Med afsæt i Hovedbestyrelsens strategiprocesplan og seneste HB-møde er der udarbejdet dagsorden. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 
Bilag: 
Ingen. 
 
________________________________________________________________________________________ 

2. Strategi 2022-2025 (kl. 18.05-20.30) 
________________________________________________________________________________________ 

Strategidrøftelser faciliteret v. Tor Nonnegaard og Michael Daugbjerg, partner og sundhedsekspert, begge 
fra Implement. 
 
Efter inddragelse af de mange interessenter; delegerede, regionsudvalg, ansatte, Diabetesrådet og andre 
eksterne er tiden kommet til, at Hovedbestyrelsen skal hjælpe med at snøre sækken. 
 
I vedhæftede er udarbejdet en ramme med opsamling af de mange input, som er indhentet.  
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen gennemgik materialet og drøftede prioritering og fokusering af rammen med særligt 
henblik på formuleringerne af ”de store gennembrud”. I vedhæftede PowerPoint er en foreløbig opsamling 
af og hovedbestyrelsens prioritering af de store gennembrud.  
Der kom øvrige relevante input og justeringer til indholdet, der tages med i den videre proces, bl.a. med bud 
på en mere fremadskuende intro og gennemskrivning af diverse ordlyd.  
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Hovedkontoret vil sammen med Implement videreformulere og detaljere strategien, vel og mærke når den 
nye direktør i januar har haft lejlighed til at give sit besyv med. 
 
Bilag:   
Strategi 2022-2025 – Forslag til ramme. 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
3. Generalforsamlinger 2021 – beslutning (kl. 20.30-21.00) 
________________________________________________________________________________________ 

Hovedbestyrelsen udsatte ved det seneste HB-møde beslutningen om afvikling af generalforsamlinger i 2021 
til den 3. december 2020.  
 
Hovedbestyrelsen ønsker, at alle bestyrelserne (80 lokalforeninger og 9 grupper) frit kan vælge mellem fysisk 
og digital model, samt at hovedkontoret på ny rådfører sig med advokaten, om generalforsamlingerne kan 
udskydes et år. Foreningens advokat anbefalede i første omgang ikke at udskyde generalforsamlingerne af 
demokratiske hensyn, men efter en forespørgsel mere medgiver advokaten, at pga. corona-situationen 
(force majeure) kan det være en mulighed, selvom der ikke er hjemmel hertil i vedtægterne.  
 
Hvis man vælger at aflyse generalforsamlingen, kan det kombineres med følgende: 
1. Regnskabet udsendes med oplysning om, at det indsendes til hovedforeningen om ** dage.  
2. Beretningen udsendes skriftligt eller aflyses. 
3. Aktivitetsplanen udsendes skriftligt eller aflyses. 
4. Bestyrelsesmedlemmer og revisor fortsætter indtil næste generalforsamling eller vælges efter en skriftlig 

procedure. 
 
Ulemperne er, at der i en periode ikke kan vælges nye bestyrelsesmedlemmer ind.  
De bestyrelsesmedlemmer, der havde håbet på at trække sig på generalforsamlingen af forskellige årsager, 
vil med al sandsynlighed efterfølgende bliver inaktive, og planlagte genrejsninger af lokalforeninger og 
grupper kan ikke gennemføres. 
 
Hovedbestyrelsen ville også gerne have konkretiseret, hvilken støtte bestyrelserne kan forvente at hente fra 
hovedkontoret til afvikling af generalforsamlinger i en corona-tid. Dette er beskrevet i bilaget. 
 
Det indstilles, at Hovedbestyrelsen træffer beslutning om model A eller B. Den valgte model vil gælde for 
samtlige lokalforeninger og grupper:  
 
A. Valg afvikles som planlagt, med valgfrihed om det bliver fysisk eller digitalt med afsæt i corona-

vejledning. Hovedbestyrelsen giver dispensation til kortere fysiske møder eller til digitale møder. 
B. Valg udskydes til foråret 2022, og nye datoer for generalforsamlinger i 2022 fastlægges i år. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen valgte efter drøftelse af modellerne og efterfølgende afstemning sig for model B og 
udskyder valget til 2022.  
Hovedkontoret udarbejder forslag til kommunikation til lokalforeningerne omkring denne beslutning, og 
hvad de skal gøre i forhold til beretning, regnskab og aktivitetsplan. 
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Foreningens medlemmer orienteres om udsættelse af generalforsamlinger via den digitale kalender og 
nyhedsbrev fra lokalforeningerne.  
 
I forbindelse med udsættelse til 2022, vil der komme spørgsmål omkring vedtægter og valg. Det vil blive 
aktuelt, at bestyrelsesmedlemmer skal sidde et år ekstra – og i så fald kan Hovedbestyrelsen give 
dispensation. 
 
Der kan åbnes op for afvikling af generalforsamlinger senere i 2021, hvis corona-situationen ændres til det 
bedre. Sker dette skal visse formalia overholdes i forbindelse med annoncering og kombineres med en 
bladudgivelse. 
 
Bilag: 
Vejledning til lokalforeninger og grupper. 


