
          Referat 
 

 

Møde i Diabetesforeningens regionsudvalg i Region Hovedstaden tirsdag den 19. november 2019 

Mødested: Diabetesforeningen, Stationsparken 24., ST, TV., 2600 Glostrup. 

 

Deltagere: Kurt Damsted (KD), Einar Eriksen (EE), Einar Bolt (EBO), Elsa Bergenholz (EBE), Per Slot (PS), , Villy 

Kofod (VK). 

Fraværende med afbud: Keld Baaerens (KB), Paul Østerby Sørensen (PØS) 

 

Dagsordenen: 

1. Godkendelse af dagsordenen / alle     Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 28. august 2019 / KB 
Grundet KB’s fravær udskydes dette til næste møde.  
 

3. Plenum debat om RUHs medlemmernes erfaringer vedr. 14. nov. 2019 / alle 
Alle tilstedeværende lokalafdelinger har haft forskellige aktiviteter på de lokale apoteker. 
Derudover har København haft et større arrangement på Arbejdermuseet, og KD har i samarbejde 
med Novo deltaget i aktiviteter i Bagsværd. På forespørgsel svarede KD at han var blevet bedt om 
at deltage i Bagsværd, hvorfor han ikke var at finde i Brøndby.  
 

4. Plenum debat om Københavns Lokalforenings lokalesituation / EE 
Samarbejdet med Københavns Kommune er ikke optimalt.  
Det samme gælder i forholdet til Center for Diabetes og hjertesygdomme, med hensyn til 
lokaletildeling. Lokalafdelingen vil forsøge med dialog til og med borgmesteren. 
 

5. Plenum debat om status for Motivations Instruktører i RH. /EE +PØS. 
Punkt 4 og 5 blev behandlet under et.  
 

6. Plenum debat om status i SDCC / EB 
EBO udleverede illustrativ model for SDCC’s bæredygtighed samt et målbillede på vejen dertil.  
Der er et åbent forskningsarrangement på Steno d. 7. januar kl. 17-19.30 
Kommende temamøder:  
d. 23, januar 2020 om kulhydrater – ven eller fjende 
d. 12. maj 2020 hvor emnet er: hvad er diabetes 
d. 1. september 2020 med emnet: Tarmbakterier, mad og sundhed.  
 

7. Plenum debat om status fra vore lokalafdelinger iht. RUH´s kontaktpersoner. / alle  
Helsingør er opsagt i eksisterende lokaler, hvorfor fremtiden er usikker. Flere lokalafdelinger har 
tilsyneladende tilsvarende problemer. Det gælder dog ikke Rødovre – tværtimod. 
Der var enighed om, at foreningens lokalafdelinger burde have gratis adgang til alle sundhedshuse. 
Københavns Lokalafdeling er initiativtager og tovholder på et diabeteshold til Royal Run. Noget 
tilsvarende kunne også være en ide til DHL-stafetten. 
PS tilkendegav at uden kalenderen sker dialog via pressen, hvilket har givet flere deltagere. 
EBO fortalte at Rudersdal er kommet godt fra start og at Gentofte besøger på Hvidøre d. 30-11. 
Der var enighed om, at regionsudvalget gerne vil høre om andre end egne lokalafdelinger. 



 
8. Plenum debat om Landsdelsmøde Øst: søndag den 1. marts 2020 Scandic Roskilde 

Per Jensen fra Hovedkontoret deltog i dette punkt. 
Der var lidt usikkerhed om, hvem der er på valg. Per Jensen og EBO laver liste. 
Per Jensen udleverede liste med de kommuner, der ikke har en lokalafdeling. 
Hvis KD igen beder de enkelte medlemmer af regionsudvalget om at forberede et indlæg til 
Landsdelsmødet, så skal KD respektere, at de pågældende tildeles tid til deres oplæg. 

 

9. Økonomisk Status fra kassemester Per Slot. 
Af det rådighedsbeløb på kr. 20.000,- regionsudvalget har fået for året 2019 har vi indtil nu alene 
brugt kr. 7.800,-. Hvis medlemmer af regionsudvalget har regninger, der endnu ikke er honoreret, 
skal disse fremsendes til PS snarest. 

 

        10. Eventuelt. Herunder fastlæggelse af næste RUH-møde. 

EBO fortalte at Gentofte Lokalafdeling udleverede plasticposer ved kommunens ældredage. Det fik 

vi flere bemærkninger til. Hovedforeningen bør derfor overveje papir- eller stofposer i stedet. 

 

Næste møde tirsdag d. 14-01-2020 i lokalafdelingen Gentoftes lokaler, Michellstræde 5, Gentofte. 

Se bilag med lokalernes placering. 

Efter mødet spiser vi en forsinket julefrokost/julemiddag på Gentofte Hotel.   

 

 

Således opfattet af Einar Bolt 


