BORNHOLMS LOKALFORENING

Medlemsaktiviteter i 2020 og 2021
Orientering fra bestyrelsen, februar 2021
Medlemsaktiviteter i 2020
I 2020 blev medlemsaktiviteterne i høj grad præget af restriktionerne for at samles pga. Covid-19. Vi
startede med et nyt år med planer om mange spændende medlemsaktiviteter, men blev allerede i marts
slået ud af kurs. Ved årets begyndelse havde vi gang i
-

Cykel-/gågruppen med ugentlige ture
Fodbold-for-sjov-gruppen, som spillede to gange om ugen
Golf i Nordbornholms Golfklub
Motivationskursus på Svartingedalskolen, ugentligt
Caféaftener i Rønne, månedligt
Caféeftermiddage i Nexø, månedligt

og havde desuden planlagt
-

Ordinær generalforsamling 20. februar i AakirkebyHallerne
Bowlingarrangementer i Rønne, halvårligt
Fiskedag i Put-and-Take sø, årligt
Julebanko, AakirkebyHallerne, november
Heldagsbustur til Sydsverige, september
Arrangementer i Børnefamiliegruppen og Insulinpumpegruppen
og andre medlemsarrangementer var i støbeskeen

Inden nedlukning i begyndelsen af marts nåede vi at afholde ordinær generalforsamling med 64 deltagere.
Efter generalforsamlingen fortalte hospitalsdirektør Annemarie Hellebek om hospitalet og sit arbejde, og
Bjarne Kure underholdt os med sang og skrøner.
Vi havde så totalt lukket for aktiviteter indtil 15. august if. meddelelse fra Hovedbestyrelsen (?).
Vi kom i gang igen i eftersommeren og nåede flere arrangementer, inden den nye coronabølge lukkede for
os igen resten af året. Ud over de ugentlige og månedlige aktiviteter og golf nåede vi at afholde to
arrangementer:
-

Minigolf i Bornpark, Østerlars, 16. august med 20 deltagere
Fiskedag i Put-and-Take søen v/Vellensbyvejen, 19. september med 14 deltagere

2020 har været noget af et forhindringsløb med mange ærgerlige aflysninger og enkelte lyspunkter.
En stor tak skal der lyde til de mange, der har lagt stor energi i at planlægge mange aktiviteter og kun har
haft mulighed for at gennemføre få af dem. I har taget de mange aflysninger med godt humør og
bemærkninger om, at det vigtigste er, at vi passer på hinanden.

Ny aktivitetsoversigt for Bornholms Lokalforening
I slutningen af november 2020 blev en ny aktivitetsoversigt for Bornholms Lokalforening lagt på vores
hjemmeside på Diabetesforeningens hjemmeside. Den kan findes på http://bornholm.diabetes.dk ved
efterfølgende at klikke på ”Arrangementer” og ”Oversigt over aktiviteter”. Oversigten opdateres, når der er
nye oplysninger, dvs. efter behov, så den altid er opdateret.

Medlemsaktiviteter i 2021
2021 er begyndt som 2020 sluttede, nemlig i en coronalukning. Eneste undtagelse fra dette er vores
golfaktivitet, som kan gennemføres, da det er udendørs og i ganske små grupper.
Bestyrelsen har på Skype-møde den 15. januar besluttet følgende for medlemsaktiviteterne i år:
-

I første halvår aflyses alle aktiviteter, pånær golf
I andet halvår planlægger vi at gennemføre aktiviteter som normalt

Hvis der – mod forventning – bliver mulighed for at gennemføre aktiviteter sidst på foråret eller i
forsommeren, vil vi selvfølgelig med glæde invitere til disse aktiviteter via nyhedsbrev.
Andet halvår planlægges som normalt, dog gør vi allerede nu opmærksom på følgende:
-

-

Vi havde planlagt en heldagsbustur til det nye Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) i Herlev til
september. Desværre er færdiggørelsen af centret blevet forsinket med knap et halvt år, så
igangsætning bliver først til september. Derfor har vi aftalt med SDCC, at vi besøger dem i maj 2022,
hvor de skulle være kommet godt i gang med den nye dagligdag i Herlev. Til gengæld planlægger vi i
stedet at gennemføre en tur til Sydsverige med både kulturelt indhold og med indhold, som har
relevans for diabetikere. Vi satser på, at det bliver en hverdag i første halvdel af september.
Julebankoet blev aflyst i 2020. Vi har besluttet også at aflyse i 2021, da vi ikke være bekendt at bede
de mange private firmaer om sponsorpræmier, efter at de har været voldsomt økonomisk
udfordrede i meget lang tid.

I kan følge vores planer for andet halvår på aktivitetsoversigten på vores hjemmeside.

