
                                                                                                                              
 

 
                                                                                      Svendborg Lokalforening 

 

 

Referat af ordinær Generalforsamling tirsdag den 15. februar 2022 
 
 

Velkomst: 
 
Formand Karen Bech bød velkommen til de fremmødte medlemmer, der var mødt 13 
medlemmer, desværre har Coronaen nok haft en nedgang i tilmeldte, mange ældre er 
stadig nervøse for at møde op forsamlinger, p.g.a. smitten med Corona. 
KB orienterede om, at man i år ikke havde inviteret nogen foredragsholdere efter 
Generalforsamlingen, netop p.g.a. Coronaen. 
 
Derefter gik man over til den fremlagte dagsorden. 
 
1.      Valg af dirigent. 
 
John Gylling blev valgt. 
 
2.      Bestyrelsens beretning. 
 
KB fremlagde mundtligt bestyrelsens beretning. 

 
Det har foreningsmæssigt været to mærkelige og triste år i 2020 og 2021. 
 
Kort efter Generalforsamlingen i 2020, nemlig 11. marts 2020, blev Danmark lukket helt 
ned af en Virus ved navn Corona. 
 
Denne virus har efterfølgende vist sig, at have flere forskellige ansigter, nogle  grimme og 
i mange tilfælde indlæggelseskrævende, andre mere smitsomme, men knap så farlige. 
Mange mennesker har været meget syge, en del af disse, har været indlagte i kortere eller 
i længere tid, mange lider stadig af kraftige eftervirkninger. 
Desværre har også mange mistet deres kære i denne periode. 
 
I september 2020 holdt bestyrelsen et uformelt møde i en skov, blot for at se hinanden og 
se om alle var OK. 
 
Alle Lokalforeningens aktiviteter blev lukket ned, og dermed også vores 
Motivationsgruppe, som var godt i gang på det tidspunkt. 
Denne nedlukning varede desværre til langt ind i 2021. 
 
Da landet blev åbnet lidt hen over sommeren, nåede vi at få arrangeret to udflugter, 
den ene i samarbejde med Gigtforeningen til Horsens Fængselsmuseum. 
Den anden udflugt gik til Gråbrødre Kloster i Odense, begge besøg var meget spændende. 
 



Julefrokosten i november blev desværre aflyst, da anbefalede myndighederne igen ikke at 
samles for mange indendørs. Mange private julefrokoster blev også aflyst, Coronaen 
buldrede igen derudaf.  
Julen blev for mange familier ikke hvad man havde håbet på, mange måtte sidde alene 
juleaften p.g.a. smitten. 
 
Vi har i 2021 afholdt fem bestyrelsesmøder, referater kan læses på hjemmesiden. 
 
Der har været afholdt et fysisk Repræsentantskabsmøde.  
 
Et fysisk Landsdelsmøde 
 
Et fysisk møde i Fyns Diabetesudvalg, og flere online møder, Karen er brugerrepræsentant 
i Diabetesudvalget. 
 
Lokalforeningen deltog i Verdens Diabetes Dag og var til stede i Bycenteret, hvor vi fik 
mange gode snakke med diabetikere. 
 
Der er lagt et efterårs nyhedsbrev ud på Lokalforeningens  Hjemmesiden og på vores 
Facebook side. 
 
Nu er samfundet igen åbnet, på trods af de mange nye tusinde, som er smittet hver dag, 
men myndighederne siger, det er helt forsvarligt, da man ikke bliver ret syg af den 
dominerende variant Omikron. 
 
Vi er derfor igen startet op med Motivationsgruppen på Vestre Skole. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
3.      Fremlæggelse af regnskab. 
 
Revisor Susan Sunne fremlagde mundtligt det omdelte regnskab. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4.      Behandling af indkomne forslag. 
 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
5.      Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan. (årshjul) 
 
KB orienterede om, at lokalforeningen havde været underdrejet i næsten to år, derfor 
havde man på nuværende i år kun et arrangeret et arrangement, som er en udflugt til 
Sprogø den 24. april 2022. 
 
6.      Valg af bestyrelse. 
 
På valg var Gurli Nielsen og Karen Bech 
 
Gurli Nielsen blev genvalgt.  
 
Karen Bech blev genvalgt 



 
7.      Valg af suppleanter. 
 
1. suppleant: Jan Bøgelund 
 
2. suppleant: Irma Juul-Pedersen 
 
8.      Valg af revisor. 
 
Susan Sunne blev genvalgt. 
 
9.      Eventuelt. 
 
Der var intet til dette punkt. 
 
Det var en ok Generalforsamling, dog kunne vi godt ønske nogle flere deltagere. 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________                                                  _________________________ 
             Karen Bech                                                                          John Gylling       
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              Gurli Nielsen                                                                       Gitte Petersen  
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