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Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2023 

for året 2022 

Opstart 2022 

Efter en brat nedlukning i december 2021 lige efter vores 

julebanko og en lige så brat oplukning igen pr. 1. februar 

2022 kom vi igen i gang med foreningsarbejdet her i 

Næstved Lokalforening. Det var godt at se jer medlemmer 

igen til vores første arrangement som var 

generalforsamlingen d. 22. februar 2022. 

Diabetesforeningen 

I Diabetesforeningen er der ikke sket så meget der vedr. 

lokalforeningerne. Dorte har deltaget både til 

repræsentantskabsmøde og delegeretmøde. Møderne 

har været afholdt dels som fysiske og virtuelle møder. 

I efteråret blev der afholdt nordisk landsindsamling. Efter 

hvad der blev meldt ud, var resultatet OK. 

D. 29. april kommer der et Forårslotteri med salg af 

skrabelodder.  

Der er lavet en aftale med Rema 1000 og at Lotteriet må 

sælges foran alle deres butikker.  

Her er det muligt for foreninger (spejdere – skoleklasser), at 

sælge disse skrabelodder og tjene lidt penge til kassen. Så 

hvis I har kendskab til nogen, som kunne få gavn af dette 

initiativ, er det en rigtig god ide at sige til nu! 

De lotterier der bliver afholdt er med til at synliggøre 

Diabetesforeningen i lokalområderne og ikke mindst giver 

det på de år, det er gået rigtigt godt, 17 mill. Kr. til 

arbejdet. 

Ny hjemmeside. 
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I øjeblikket arbejdes der på en ny hjemmeside. Alt fra 

vores gamle hjemmeside er væk, og der skal ”bygges” 

noget nyt op. Som jeg ser det, er det ikke muligt at få det 

samme fyldige indhold på den nye udgave; men vi får at 

se. I morgen onsdag er der et web-møde, som jeg 

deltager i!  

 

Landsdelsmøde d. 30. oktober 2022. 

Ved landdels- og regionsmødet i Ringsted deltog to 

medlemmer af bestyrelsen. 

Mødets indhold var orientering fra formand og direktør for 

Diabetesforeningen med fokus på:  

• Diabetesforeningens strategi 

• Økonomisk status 

• Diabetesforeningens politiske sager 

• Større aktiviteter 2022 

• Større aktiviteter 2023 

• Udvikling af foreningen 

 

Derefter var der en god og grundig orientering fra Anne, 

der er regionsformand. 

Efter frokost var der fokus på frivillige med oplæg fra 

firmaet Ingerfair om: 

• Fremtidens frivillige 

• Dialog og erfaringsudveksling: Hvordan tror vi 

fremtidens lokalafdeling og frivillighed ser ud i 

Diabetesforeningen?  

 Alt – i alt et godt møde! 

Regionsudvalget (RU) 

I foråret (april) blev der afholdt et fælles møde for alle 

regionens lokalforeninger i Karrebæksminde, hvor der var 

deltagelse fra Diabetesforenings hovedbestyrelse og 

sekretariat.  

Dorte er valgt ind RU. Her har møderne til dels været 

afholdt både fysisk og virtuelt. 
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Som følge af RU har Dorte deltaget i møder vedr. STENOs 

forskningsråds følgegruppe. 

Alt dette bevirker, at vi som lokalforening føler, at vi er 

med, hvor vi kan både få viden og indflydelse. 

 

Lokalforeningens bestyrelsen 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling været på 5 

medlemmer. Da der ikke blev valgt nogen suppleanter, 

har vi ikke haft ”ekstra hænder” at trække på ud over 

Hans og Jens. 

Det bevirker, at hvis vi for fremtiden skal kunne opretholde 

det samme ”serviceniveau” over for jer medlemmer, skal 

vi have indvalgt flere personer i bestyrelsen, eller som et 

minimum have udpeget nogle hjælpere til vores 

arrangementer 

Det er et punkt vi vender til bage til! 

I bestyrelsen har vi fået afholdt de bestyrelsesmøder, vi har 

fundet nødvendigt. Mange beslutninger er truffet via 

telefon eller mail; men helt klart foretrækker vi at holde 

møderne fysisk. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvad gik 2022 med? 

22. februar - Generalforsamling 

22. marts - Foredrag. ”Et indblik i forskningen” v / Tanja 

Thybo fra Diabetesforeningen 

5. april - Påskefrokost 

10. maj - Havde vi planlagt et foredrag med Jens 

Gammelgaard som blev aflyst pga. for få tilmeldte. 

12. juni - Tur til Vesthhuset i Sorø 

23. august - Grillaften og opstart på efteråret 
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13. september - Cafe Aften. Foredrag. ”Senkomplikationer 

hos personer med diabetes 2 - forebyggelse og 

behandling” v/ Mari-Anne Gall, læge og forsker. 

8. oktober - Bustur til "Botanisk Have" 

15. november - Foredrag. EASIS og deres produkter. 

 

6. december -Julebanko og gløgg. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nyhedsbreve! 

I forbindelse med afholdelse af vore arrangementer, har vi 

udsendt nyhedsbreve med relevant orientering. 

Nyhedsbrevene udsendes normalt via 

Diabetesforeningens mailserver og der udsendes ca. 900 

pr. udsendelse.  

Bestyrelsen er ikke helt tilfredse med udseende af 

nyhedsbrevene. Den skabelon der ligger på 

Diabetesforeningens system, giver ikke mange muligheder 

for at lave et lidt mere spændende og læsebart 

nyhedsbrev. Hvordan mulighederne er for at lægge 

nyhedsbrevet op på hjemmesiden ved vi endnu ikke; men 

det skal undersøges! 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvad er der planlagt i 2023. 

 

17. januar 2023. Cafeaften. Foredrag Sascha Maria 

Pilemann-Lyberg. ”Hvad det er ved diabetes vi som læger 

kigger efter, hvilke behandlingsmuligheder” 

 

21. februar 2023. Generalforsamling 

 

14. marts 2023. Cafeaften. Foredrag. Diabetes og 

Fodterapi. Fodterapeut Jane Rostock Fagerberg 

 

4. april 2023. Påskefrokost 
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9. maj 2023. Cafeaften. Foredrag. Mad og Diabetes - 

Hvad-er-fup-og-hvad-er-fakta. Foredragsholder Klinisk 

diætist Susanne Elman Pedersen 

 

18. juni 2023. Sommertur. Lyngby sø og Bakken. 

 

22. august 2023. Opstart & Hyggeaften med grill 

 

19. september 2023. Cafeaften. Foredrag. Tandpleje og 

diabetes. Foredragsholder. Tandplejer Dorte Nielsen 

 

7 - 8. oktober 2023. Holmegaard Værk. Datoen 

fastlægges når vi ved hvornår værkstederne arbejder! 

(Kør selv) 

7. november 2023. Cafeaften. Foredrag. Medicinfri og ti 

kilo lettere- min vej ud af diabetes 2. Foredragsholder 

Anders Bach 

 

05. december 2023. Julebanko og afslutning. 

  

September – oktober 2023. Førstehjælpskursus. 7 timers 

kursus. Grundlæggende kursus. Afholdes over 2 gange. 

 

https://frivillig.diabetes.dk/arrangementer/foredrag/foredragsdatabase.aspx?Category=&Type=Region+Sj%c3%a6lland&Search=
https://frivillig.diabetes.dk/arrangementer/foredrag/foredragsdatabase.aspx?Category=&Type=Region+Sj%c3%a6lland&Search=

