
                                                                                                                              
 

 
                                                                                      Svendborg Lokalforening 

 

 

Referat af ordinær Generalforsamling tirsdag den 23. februar 2023 
 
 

Velkomst: 
 
Formand Karen Bech bød velkommen til de fremmødte medlemmer, der var mødt 14 
medlemmer,  
 
Derefter gik man over til den fremlagte dagsorden. 
 
1.      Valg af dirigent. 
 
Bent Rasmussen blev valgt. 
 
2.      Bestyrelsens beretning. 
 
KB fremlagde mundtligt bestyrelsens beretning. 
                                                                                                                              
Heldigvis er Corona ikke længere en epedemi, men den er desværre stadig i landet, så vi 
skal alle passe på os selv og vores helbred. 
 
På Generalforsamlingen i 2022 deltog 13 medlemmer, vi har ca. 700 medlemmer i 
Svendborg Kommune. 
Når man er medlem af Diabetesforeningen, må man deltage i alle lokalforeningers 
aktiviteter. 
 
Vores arrangementer bliver stadig lagt ud på foreningens Facebook og Hjemmeside, nogle 
arrangementer bliver også annonceret i Ugeavisen.  
Nyhedbreve udsendes desuden efter behov til de medlemmer, som vi har mail adresser 
på.  
 
Vi havde den 24. april i samarbejde med Gigtforeningen en fantastisk tur til Sprogø, hvor 
en Guid fortalte levende om øens særlige beliggenhed og dens historie helt fra Valdemar 
Atterdags tid til nutiden med storebæltsforbindelsen. 
 
På Gl. Torvedag den 4. august, havde vi besøg af Diabetesforeningens Bus, som i 2022 
kørte rundt til en del af landets Lokalforeningen. 
Alle kunne direkte fra gaden blive testet for Diabetes, der blev her i Svendborg fundet 
nogle få, som skulle videre til udredning af sygdommen. 
Borgmesteren kom også på besøg. 
En super hyggelig dag, hvor vi talte med mange diabetikere og pårørende. 
 
Den 1. september havde vi et Cafe møde i Skallen, som personale fra Steno stod for, 
lokalforeningen skulle blot sørge for lokale og kaffe. 
Rigtigt godt møde. 



 
Vi havde planlagt en tur til Blåvand og Tirpitz den 11. september. 
Åbenbart ikke spændende nok, da der kun var få tilmeldinger, turen blev derfor aflyst. 
 
Vi havde også planlagt en guidet rundvisning på Fattiggården den 9. oktober. 
Desværre var der ingen tilmeldinger, så arrangementet blev også her aflyst. 
 
Vi deltog i Verdens Diabetes Dag 14. november, med en bod i Bycenteret, der kom 
desværre ikke så mange forbi i år. 
 
Årets julefrokost blev afholdt i Skallen den 20.november, der var levende musik og god 
mad fra Føtex. 
Hyggelig dag og godt fremmøde. 
 
Bestyrelsen har i år afholdt 8. bestyrelsesmøder. 
 
Vi har deltaget i Delegert møde i Odense 21 maj 
På det tidspunkt var der 90.905 registrerede diabetikere 
Forventet  antal diabetikere i 2030 er 467 
 
Vi har deltaget i Regionmøde i Middelfart 
 
Vi søger hvert år økonomisk tilskud fra Svendborg Kommune (§ 18 midler) 
I år fik vi også mulighed for at søge ekstraordinært tilskud  fra Diabetesforeningen, det 
søgte vi og fik bevilget til Sprogø turen. 
 
Sundhedshuset havde 5 års jubilæum den 23. marts, vi deltog sammen med mange andre 
lokale foreninger. Vi havde en bod, hvor vi solgte kogebøger og også havde mange gode 
samtaler. 
 
Vi deltog i møde arrangeret af lokalforeningen i Odense, med Direktør Jan Erik Henriksen 
og ledende overlæge Michael Røder fra Steno, som fortalte om deres daglige arbejde og 
om det nye Steno på det nye OUH. 
 
Der har været Motivationsgruppe på Vestre Skole en gang om ugen både forår og efterår.  

 
Beretningen blev godkendt. 
 
3.      Fremlæggelse af regnskab. 
 
Revisor Susan Sunne fremlagde mundtligt det omdelte regnskab. 
Det regnskab som blev omdelt, stemte ikke overens med det som Susan fremlagde, 
der var desværre sket en fejl på regnskabskontoret. 
Regnskabet blev derfor ikke godkendt. 
 
4.      Behandling af indkomne forslag. 
 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
5.      Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan. (årshjul) 
Ingen konkrete forslag til fremtidige arrangementer 
 



 
6.      Valg af bestyrelse. 
 
På valg var: Gitte Petersen, Jan Bøgelund, Annie Rasmussen 
                  Annie Rasmussen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. 
 
Gitte Petersen Genvalgt 
Jan Bøgelund  Genvalgt 
Bodil Bjarne    Nyvalgt 
 
7.      Valg af suppleanter. 
 
1. suppleant:  Annie Rasmussen 
 
2. suppleant:  Ingen opstillede 
 
8.      Valg af revisor. 
 
Susan Sunne blev genvalgt. 
 
9.      Eventuelt. 
 
Et enkelt medlem var utilfreds med foreningens udlægning/annoncering af diverse 
oplysninger/arrangementer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________                                                  _________________________ 
             Karen Bech                                                                          Jan Bøgelund      

 

 

 

 

_________________________                                               ________________________ 

              Gurli Nielsen                                                                       Gitte Petersen  

 

 

 

 

__________________________ 

           Annie Rasmussen 


