
  
Referat af mødet i Diabetesforeningens regionsudvalg i Region Hovedstaden 

Tirsdag den 27. august 2019, kl. 16.00 -  
Mødested: Diabetesforeningen, Stationsparken 24., ST, TV., 2600 Glostrup. 

 
 
Til stede: Kurt Damsted (KD), Einar Eriksen (EE), Einar Bolt (EBO), Elsa Bergenholz (EBE), Per Slot (PS), 
Villy Kofod (VK).  
Afbud: Paul Østerby Sørensen (PØS) og Keld Baaerens (KB) 

Udover den udsendte dagsorden ønskede udvalget svar på en række spørgsmål. Til at svare på 
spørgsmålene deltog Anne Eggert og Anne Sander fra Hovedkontoret i den første halve time af mødet. 

• Foreningens nyvalgte formand, Torsten Lauritzen, er p.g.a. sygdom fratrådt stillingen som formand. 
Hovedbestyrelsen har på sit møde d. 26-8 valgt den tidligere næstformand, Jørgen Andersen, som kon-
stitueret formand indtil delegeretmødet d. 16. maj 2020. Ny 2.næstformand er John Arne Sørensen. 
Samtidig er suppleanten Sophie Hinkjær blevet nyt medlem af Hovedbestyrelsen. 

• Peer Steensbro fortsætter som adm. Direktør indtil 16-5-2020, hvorefter han forventes at vende tilbage 
 til stillingen som økonomidirektør.  
• Der er ingen vakante jobs og organisationen er derfor på plads? 
 
Herefter udspandt der sig en dialog på baggrund af ovenstående meddelelser. 

Dagsordenen: 

1. Godkendelse af dagsordenen 
EB ønskede et punkt, hvor han kunne orientere om nyt fra SDCC. Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 21, maj 2019 
Referatet blev godkendt men i Keld Baarens fravær ikke underskrevet. Referatet genudsendes. 
 

3. Debat om RUHs skrivelse til HB vedr. Repræsentantskabsmødet i Odense den. 25.maj 2019 
Vi afventer fortsat en reaktion og bringer skriftligt henvendelsen i erindring først i september. 
 

4. Plenum debat om HK-RU mødet i Odense den 26. maj 2019 /De 3 deltagere fra RUH. 
Spørgsmålene fra RUH var ukendt stof for de tre repræsentanter. Der var ikke meget nyt. 
 

 
Herefter udspandt der sig en heftig meningsudveksling mellem formanden og to menige medlemmer.  
Det afstedkom, at to af regionsmedlemmerne forlod mødet. Derefter var vi ikke længere beslutningsdygtige 
og resten af mødet blev suspenderet.  
   
Inden resten af udvalget sagde tak for i aften, nåede vi at fastsætte næste møde: 
Tirsdag d. 19-11-2020 kl. 16-18 i Diabetesforeningen lokaler, Stationsparken 24 i Glostrup 
 
Således opfattet af Einar Bolt 


