
1 
 

Refreg280121 

 

Referat af møde i Diabetesforeningens regionsudvalg i 

Syddanmark 28/1 2021. (Virtuelt) 

 

Deltagere: Bent Meng Larsen, Kate Møbjerg Nielsen, Mogens 

Hansen, Lars Peter Damkjær og John Arne Sørensen. 

Fraværende: Betty Krorby, Torkild Pedersen, Jan Stokholm, og 

Tommy Simonsen. 

 

1. Siden sidst, herunder coronasituationen. 

Intet. 

2. Drøftelse af punkterne 2 og 3 i referatet fra 26/11 2020. 

Omhandler praktiserende lægers henvisning til kommunale 

tilbud og udbud af diabeteshjælpemidler. 

Begge emner tages med regionsmødet den 27/2. 

Her vil vi bede lokalforeningerne om at rette henvendelse til 

medlemmerne og henvisning til kommunale tilbud. 

JAS kontakter Frank Ingemann Jensen i regionen om de 

praktiserende læger. 

3. Samarbejde med børne-/familiegruppen/ungegruppen. 

Positiv tilbagemelding fra ungegruppen, der deltager den 

27/2. 

BFG forespørges om deltagelse 27/2. 

4. Repræsentation i de nye lokale diabetesudvalg. 

Har i mange været på Fyn. 
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Nu etableres tilsvarende ved de 3 sygehusenheder i Syd- og 

Sønderjylland. Udvalgene ved Sydvestjysk Sygehus og 

Sygehus Lillebælt har påbegyndt arbejdet. 

Arne Caspersen fra Vejen er medlem i Esbjerg og JAS 

deltager i et møde i Lillebælt. 

Informeres om dette 27/2. 

Bent finder en type 1 til udvalget i Esbjerg. 

5. Lokalt samarbejde med Danske Handicaporganisationer. 

Diabetesforeningen er medlem af Danske 

Handicaporganisationer. Dette indebærer mulighed for, at 

lokalforeninger kan være medlem af DH lokalt. 

Der opfordres til dette for at få mulighed for at komme 

tættere på det politiske niveau.  

Herudover skal udbud til høring i de lokale handicapråd. 

Tages med den 27/2. 

6. Samarbejde med Steno Center Odense. 

Henvendelse fra SDCO om kvinder med type 2 sendes til 

Kate og Bent. 

7. Konsekvenser af udskydelse af generalforsamlinger, antal 

medlemmer i bestyrelsen. 

Gensidig orientering. 

8. Forberedelse af regionsmødet 27/2. 

Emner: Se tidligere punkter. 

Herudover hvordan man tackler henvendelser fra 

medlemmer, der ønsker at gøre en indsats, uden at kunne 

blive medlem af bestyrelsen. 

Bent redegør for hvad udvalget har beskæftiget sig med. 

9. Opstilling til regionsudvalget. 
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JAS genopstiller. 

Retter henvendelse til relevante personer. 

10. Nye regnskabsregler 

Tages med den 27/2. 

11. Næste møde. 

18/3 2021 kl. 18.30 virtuelt. 

Med opfølgning fra 27/2. 

12. Eventuelt. 

Intet. 
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