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Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen 
Onsdag 30. september 2020, kl. 16.00-20.00 

Sted: Videomøde via Microsoft Teams 

________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 

Jørgen Andersen, Thomas Elgaard Larsen, John Arne Sørensen, David Rasmussen, Henning Thygesen, Malene 

Rasmussen, Pia Bruun Madsen, Sophie Hindkjær, Per Jensen.  
Afbud: Mette D. Jensen (syg). 

 
Fra Hovedkontoret: Peer Steensbro, Ane Eggert Jackson, Henrik Fagerholt, Tanja Thybo, Helen Heidemann, 

Anne Sander og Gitte Lippert (referent). 
 

Tor Nonnegaard-Pedersen fra Implement deltog under pkt. 10. 

 

________________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________________ 

Med afsæt i Hovedbestyrelsens årshjul var der udarbejdet dagsorden. 
 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 

Bilag: 
Ingen. 

 

________________________________________________________________________________________ 

2. Opfølgning på HB-Sommerseminar 2020 (kl. 16.05-16.10) 

________________________________________________________________________________________ 

Resumé af møde fra Hovedbestyrelsens Sommerseminar 2020 blev udsendt 4. september 2020 og godkendt 

10. september 2020 uden bemærkninger. 
 

Opsamling på drøftelser til beslutning fra seminaret behandles under pkt. 7. 
 

Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog resuméet til efterretning. 

 

Bilag: 
Ingen. 

 

________________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________________ 

Formandskabet havde møde d. 14. september 2020.  
 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen tog referat fra mødet til efterretning. 
 

Bilag: 
Referat af Formandskabsmøde 14. september 2020. 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

4. Økonomi - status (kl. 16.15-16.25) 

_________________________________________________________________________________________ 

Mundtlig gennemgang af august måneds tal v/ Peer Steensbro. 

 
Beslutning: 

Hovedbestyrelsen tog status til efterretning. 

 
Bilag: 

Ingen. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

5. Budgetprioriteringer 2021 – beslutning (kl. 16.25-16.35) 

_________________________________________________________________________________________ 

I lighed med tidligere år er der beslutninger, der træffes i regi af Hovedbestyrelsen, der vil få en økonomisk 

påvirkning af det kommende års budget.  

 
For næste års budget vil nedenstående område potentielt skulle indarbejdes i budgettet. 

 

• Medlemskab af IDF – 75.000 kr. 
 

Det er for tidligt at sige, at alt kører på skinner igen i IDF, men det et hovedkontorets indtryk, at der generelt 
er mere tillid til IDF nu, også fra foreninger som i sin tid meldte sig ud. Den engelske forening er ved at melde 

sig ind igen og vil hjælpe med at genopbygge IDF.   

 
Beslutning: 

Hovedbestyrelsen besluttede at afvente en genindmeldelse i IDF. Sker der noget uventet i sagen i løbet af 
2021, kan beslutningen tages op til vurdering igen. 

 

Bilag: 
Ingen. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

6. Forecast 2020 – orientering (kl. 16.35-16.50) 

_________________________________________________________________________________________ 

Denne gennemgang skal ses som en opdatering i forhold til det, som blev præsenteret på sommerseminaret. 

 

På HB-mødet den 25. november 2019 blev Diabetesforeningens budget for 2020 godkendt med et 
budgetteret ordinært resultat på 45 t.kr. 

 
Forecastet ændrer sig løbende på grund af corona. Senest har vi været nødsaget til at aflyse kurser igen på 

grund af ændrede retningslinjer fra myndighederne. Det har også påvirket efterårslotteriet, hvor vi ligger på 

indeks 60 i forhold til udsendelse af lodder til gadesalg. 
 

Hovedkontoret vil i den kommende tid have fokus på digitale fællesskaber. Det sker blandt andet med 
projektet ”Sammen hjemmefra”, der har til formål at skabe en masse fællesskaber i det virtuelle rum. 

Projektet starter op i løbet af oktober måned, og det vil på sigt også række ud til vores eksisterende 
foreningsliv, hvor der er store regionale afstande – til eksempel regionsudvalgene og grupperne. 
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I forhold til de aflyste kurser ses der på, om enkelte af undervisningsmodulerne kan omsættes til digital 
undervisning. 

 
Beslutning: 

Det forventes, at vi kommer ud med et driftsoverskud på ca. 3,5 mio. kr., når året er gået. 

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

Bilag: 
Opstilling af budget og forecast tal 2020.  

 

_________________________________________________________________________________________ 

7. Opsamling på sager fra HB-Sommerseminar 2020 – beslutning (kl. 16.50-17.20) 

_________________________________________________________________________________________ 

På baggrund af Hovedbestyrelsens drøftelser på seminar 28.-29. august 2020 er der indhentet materiale fra 

Danske Bank og udarbejdet endelig indstilling på plan for anvendelse af bundne arvemidler til beslutning. 
 

A: Diabetesforeningens investeringsstrategi 
Affødt af debatten på sommerseminaret var der indhentet forventninger til afkast/risiko på to modelporteføljer 

hos Danske Bank. De to porteføljer repræsenterede henholdsvis ”lav risiko” og ”høj risiko”.  
Hovedbestyrelsen blev præsenteret for de tre mulige investeringsprofiler, hvor Diabetesforeningen p.t. ligger 

på middel-risiko profilen, der gennemsnitligt vil give 3 % i afkast. 

Hovedbestyrelsen drøftede for og imod et muligt skifte til lavrisiko profilen.  
 

Beslutning: 
Hovedbestyrelsen besluttede at fastholde Diabetesforeningens nuværende investeringsprofil.  

Danske Bank deltager på næste Hovedbestyrelsesmøde. 

 

 

B: Administration af forskningsbundne arvemidler 2021 
På baggrund af Hovedbestyrelsens drøftelser på seminar 28.-29. august 2020 er der udarbejdet endelig 

indstilling på plan for anvendelse af bundne arvemidler til beslutning. 
 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkendte brug af 7,5 mio. kr. af de bundne arvemidler til forskningsstøtte i 2021 og tog 5 
års fremskrivningen til efterretning. 

 
Bilag: 

Ingen. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

8. Forberedelse HB/RU-fællesmøde – drøftelse/beslutning (kl. 17.20-17.35) 

________________________________________________________________________________________ 

Formandskabet har lagt op til, at HB/RU-fællesmødet d. 7. november 2020 afvikles digitalt pga. corona.  
Temaet på HB/RU-fællesmødet bliver involvering i arbejdet med en ny strategi.  

Det foreslås, at mødet afvikles kl. 09.30-13.00.  
 

Dagsordensforslag: 

Kl. 09.30-10.00 – Nyt fra HB/hovedkontoret med mulighed for spørgsmål (inkl. blød landing) 
Kl. 10.00-10.45 – Nyt fra regionerne 

Kl. 10.45-11.15 – PAUSE 
Kl. 11.15-13.00 – Involvering i strategiforberedelse af strategi 2022-2025 faciliteret v/ Implement  
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Beslutning: 

Hovedbestyrelsen drøftede programmet for HB/RU-fællesmødet og godkendte temaet.  
Derudover ønskes en drøftelse af digitale løsninger i Diabetesforeningen.  

 

Mødekredsen udvides, så alle medlemmer af regionsudvalgene inviteres. 
Hovedkontoret opdaterer programmet og udsender invitation snarest muligt til regionsudvalgene. 

 
Bilag: 

Ingen. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

9. HB-referater til FrivilligPortal og Kvartalsbrev – beslutning (kl. 17.35-17.50) 

_________________________________________________________________________________________ 

HB-referater 
Hovedbestyrelsen har det seneste år udsendt et kort resumé med de vigtigste emner til alle formænd 

umiddelbart efter hvert hovedbestyrelsesmøde. 
Formandskabet havde på den baggrund tilbage i november 2019 en forhåndsdrøftelse, om der fortsat var 

behov for HB-referater på FrivilligPortalen.  
 

Peer fremlagde problematikken med offentliggørelse af bestyrelsens referater, der kan indeholde information 

om kampagner/marketing/strategi/organisation m.m. FrivilligPortalen er åben for alle – og dermed også vores 
konkurrenter. 

Når der offentliggøres HB-referater, bruges der interne ressourcer på en redigering af dagsordenens punkter. 
 

Formandskabet tog de gode argumenter til efterretning og ønskede en videre drøftelse og beslutning i 

Hovedbestyrelsen. 
 

Kvartalsbrev 
Kvartalsbrev med orientering om større aktiviteter blev indført i 2014, og udvidet i 2017 med en økonomisk 

afrapportering. Den økonomiske afrapportering er ikke længere en del af kvartalsbrevet, men udsendes som 
en del af Hovedbestyrelsens dagsordensmateriale. 

 

Målgruppen er Hovedbestyrelsen og formændene for regionsudvalgene – 15 personer. Vi vil gerne høre til 
behovet for det ”almindelige” kvartalsbrev, da der foregår et større internt arbejde på hovedkontoret med 

tilrettelæggelse og udsendelse. Bliver det læst, eller søger I hellere seneste nyt via foreningens hjemmeside 
og sociale medier? 

Der er i 2020 kun udsendt et kvartalsbrev tilbage i januar. 

 
Beslutning: 

Hovedbestyrelsen besluttede at fastholde HB-referater i redigeret form på FrivilligPortalen. 
Kvartalsbrevet nedlægges. Relevante orienteringspunkter medtages i HB-dagsordenen eller fremsendes pr. 

mail, hvis det er af hastende karakter. 

 
Bilag: 

Ingen. 
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_________________________________________________________________________________________ 

10. Strategi 2022-2025 – status (kl. 18.20-19.20) 

_________________________________________________________________________________________ 

Implement deltager under dette punkt for at følge op på drøftelserne på HB-seminaret. 

 
Strategien har nu været drøftet i Hovedbestyrelsen på seminaret 29. august og efterfølgende det digitale 

Delegeretmøde 13. september.  
 

Målet er at få formuleret en overordnet samlet ambition, herunder at få prioriteret og sat lidt flere ord på de 

fem fokusområder, inkl. mulige veje at gå inden udgangen af året. Herefter skal den nye adm. direktør kobles 
på, og der kommer efterfølgende til at være en høring på forårets regionsmøder før endelig vedtagelse på 

Repræsentantskabsmøde 2021. 
 

Diabetesforeningens kommende strategi skal sikre, at vi tilgodeser alle typer af diabetes.  

Strategien skal brydes ned i nogle værdistrømme, der kan støtte medlemmerne, hvor der er behov for det. 
Vi skal være specifikke og skille det ad i vores kommunikation 

 
I den videre proces skal vi prøve at tegne konturerne af de to spor, herunder de allerede udpegede fem 

fokusområder og finde pejlemærker ved involvering af organisationen i fordele og ulemper (medarbejdere, 
frivilligbaglandet og ny direktør). 

Kronikerindsatsen er vigtig, men strategien skal også handle om andre emner. 

 
Tor deltager i HB/RU-fællesmødet 7. november og HB-strategimøde 3. december. 

 
Beslutning: 

Hovedbestyrelsen bakkede op om den videre proces og prioritering af indhold i ny strategi. 

 
Bilag: 

Ingen. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

11. Opsamling/evaluering på digitalt delegeretmøde/regionsmøder – orientering (kl. 19.20-19.35) 

_________________________________________________________________________________________ 

Hovedkontoret har gennemført en evaluering af den digitale afvikling af Delegeretmøde kombineret med 

regionsmøder d. 13. september 2020. 

Overordnet set er evalueringen positiv. 98 % er enten meget tilfredse eller tilfredse. Se uddybning i 
vedhæftede bilag.  

 
Der skete desværre et teknisk nedbrud på dagen, som gjorde det umuligt at gennemføre eftermiddagens 

regionsmøder. Det kan have påvirket resultatet, da det var lidt af et antiklimaks på en dag, som ellers var 

startet godt. 
 

Regionsmøderne afvikles digitalt i uge 39. Mundtlig afrapportering vil ske på mødet. 
 

Regionsmøderne: 
Alle fem regionsmøder blev gennemført uden tekniske problemer med lidt færre deltagere i forhold til de 

tilmeldte på Delegeretmødet. Der var afsat mere tid, og det blev brugt i flere af regionerne. 

Foreningens frivillige oplever, at kontakten til medlemmerne er svær på grund af corona. Ift. behandling er 
der primært positive tilbagemeldinger – og konsultationer har været et mix mellem virtuelt/fysisk møde og 

telefonsamtaler. Af negativt kan nævnes, at der i region Syddanmark har været problemer med transport til 
test via Flextrafik. Hovedkontoret arbejder videre og individuelt med tilbagemeldingerne. 
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Foreningens frivillige har taget godt imod de digitale møder. 
 

Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tog evalueringen til efterretning. 

 

Bilag:  
Evaluering af Delegeretmøde. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

12. Ansættelse af ny direktør – status (kl. 19.35-19.45) 

_________________________________________________________________________________________ 

Status på processen med ansættelse af ny direktør.  
 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
Jf. vedtægternes § 12.9 er det en samlet Hovedbestyrelse, der ansætter en ny adm. direktør. Dette sker 

formelt på næste HB-møde 25. november 2020.  
 

Bilag: 
A: Stillingsannonce. 

B: Stillings- og personprofil. 

________________________________________________________________________________________ 

13. Eventuelt (kl. 19.45-19.55) 

________________________________________________________________________________________ 

Persondataforordning (GDPR)  

De nye regler i persondataforordningen (GDPR) trådte som bekendt i kraft d. 25. maj 2018 med formål at 

beskytte alles personlige oplysninger. Hovedkontoret har derfor siden 2017 arbejdet med emnet, f.eks. 
oprydning i diverse arkiver og mails, udarbejdelse af vejledninger bl.a. samtykkeerklæringer, 

databehandleraftaler, privatlivspolitik, slettepolitik, uddannelse af ansatte og frivillige m.m.  
 

Vi har siden vores tidligere medarbejder, som havde ansvaret for GDPR, stoppede i starten af året kunne 
konstatere, at vi måske har et mindre efterslæb bl.a. uddannelse af nyansatte og frivillige inkl. 

Hovedbestyrelsen.  

For at sikre, at vi er helt opdateret på GDPR-området, har vi indgået et samarbejde med en ekstern 
konsulent, som er certificeret inden for GDPR. Han har bl.a. hjulpet Lungeforeningen gennem de seneste tre 

år med at opbygge deres GDPR-virksomhed. Konsulenten er i fuld gang med at gennemgå alle vores 
vejledninger samt ikke mindst vores dataflow i alle IT-systemerne. Det er blandt andet et krav, at udmeldte 

medlemmer ikke længere findes i nogle af vores systemer. 

 
Vi forventer at være i mål med opdateringen med udgangen af året.  

Målet med indsatsen er at få lavet et årshjul, så vi sikrer, at alle er opdateret ift. viden på området GDPR. 
 

 

Debatindlæg om SGM – indspil til finanslovsforhandlinger 
Copenhagen Economics har færdiggjort rapporten med et estimat af totalomkostningerne ved at tilbyde alle 

med diabetes, der ikke allerede er berettiget, adgang til sensorbaseret glukosemåling, hvor de har modregnet 
besparelser på fingerprikmetode og følgesygdomme.  

Rapporten blev sendt til SF’s sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen, sammen med en opsamling af de 
vigtigste resultater og opfordring til at genoptage forhandlingerne om en løsning, da hun endnu engang har 

vist interesse i sagen. Efterfølgende er der afholdt møde med Kirsten Normann d. 17. september. 
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Herudover er vedhæftede debatindlæg, med samme budskab om at finde en løsning og investere bedre 
diabetesbehandling, blevet sendt til Politiken Sundhed (som netop har skiftet navn til Sundhedsmonitor), og 

forventes at blive bragt snarest muligt.  

Supplerende: 
Der forsøges at få møder i stand med sundhedsordfører Rasmus Horn og Peder Hvelplund. 

Rapporten fra Copenhagen Economics ligger på foreningens hjemmeside: 
https://diabetes.dk/fagfolk/diabetesforeningens-undersoegelser/stoerre-undersoegelser/sensorbaserede-

glukosemaalere.aspx 

 
Der er ligeledes udarbejdet en rapport i Nordjylland, der viser, at det ikke er kosteffektivt at give 

glukosemålere til velregulerede. Hovedkontoret er i dialog med vedkommende. 
I Sverige har de udarbejdet en rapport, der viser gode resultaterne med glukosemålere. Hovedkontoret 

undersøger det nærmere. 

 
Bilag:  

Debatindlæg. 
 

 
Forskningslegatuddeling 2020 

Hold øje med Facebook i uge 43, hvor vi er ude og overraske legatmodtagerne. 

 
 

Mødekalender 2021 
Kalenderen kommer på HB-dagsordenen 25. november 2020. 

 

________________________________________________________________________________________ 

14. Næste møde (kl. 19.55-20.00) 

________________________________________________________________________________________ 

Der afholdes digitalt HB/RU-fællesmøde d. 7. november 2020, kl. 09.30-13.00 (Zoom). 

 
Ordinært møde i Hovedbestyrelsen finder sted d. 25. november 2020, kl. 16.00-20.00. 

Mødet afholdes som videomøde i Teams. 
 

Ekstraordinært digitalt strategimøde afholdes d. 3. december 2020, kl. 18.00-21.00 inkl. pause. 

https://diabetes.dk/fagfolk/diabetesforeningens-undersoegelser/stoerre-undersoegelser/sensorbaserede-glukosemaalere.aspx
https://diabetes.dk/fagfolk/diabetesforeningens-undersoegelser/stoerre-undersoegelser/sensorbaserede-glukosemaalere.aspx

