BORNHOLMS LOKALFORENING

Organisatoriske forhold for 2020
Orientering fra bestyrelsen, februar 2021

Generalforsamling 20. februar 2020
Einar Eriksen, som er vores kontaktperson i Regionsudvalget, blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning, som blev fremlagt af formanden, Claus Westh
Olsen, samt regnskab for 2019 og budget for 2020, som blev fremlagt af kassereren, Carl de Fontenay.
Et indkommet forslag om, at ”det ville være praktisk, om der bliver sendt en mail ud til medlemmerne,
hvem der er i bestyrelsen og suppleanter med oplysning om kontakt info.” blev godkendt. Efterfølgende
fremgår navne på bestyrelsen og suppleanterne regelmæssigt i de udsendte nyhedsbreve. På grund af
persondataforordningen er der kun én kontaktmulighed, som også fremgår af nyhedsbrevene, nemlig:
bornholm@diabetes.dk
Vores mangeårige formand Claus Westh Olsen genopstillede ikke til bestyrelsesvalget. I stedet blev JensPeter Rasmussen valgt til bestyrelsen. Eva Høgsdorf-Rasmussen og Anita Hansen blev genvalgt til
bestyrelsen. Peter Wulff Pedersen blev valgt til 1.-suppleant og Jørgen Nielsen til 2.-suppleant.
Jytte Lintrup blev genvalgt som revisor.
Under Eventuelt takkede bestyrelsen Claus for hans mangeårige store og initiativrige indsats.
Efter generalforsamlingen fortalte hospitalsdirektør Annemarie Hellebek om hospitalet og sit arbejde, og
Bjarne Kure underholdt med sang og musik og anekdoter.
Aftenen afsluttedes med fællesspisning.

Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen afholdt den nye bestyrelse konstituerende bestyrelsesmøde, hvor følgende blev
valgt:
Formand: Mai-Britt Jørgensen
Næstformand: Jytte Thesbjerg
Kasserer: Carl de Fontenay
Sekretær: Anita Hansen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer var Nette Johannesen, Eva Høgsdorf-Rasmussen og Jens Peter Rasmussen.
Peter Wulff Pedersen var 1.-suppleant og Jørgen Nielsen 2.-suppleant.

I efteråret udtrådte Nette Johannesen af bestyrelsen. 1.-suppleant Peter Wulff Pedersen indtrådte I
bestyrelsen, og Jørgen Nielsen rykkede op som 1.-suppleant.
Ved forespørgsel til landskontoret fik vi oplyst, at bestyrelsen ikke er selvsupplerende, hvilket betyder, at vi
må afvente den næste ordinære generalforsamling, før vi kan få valgt en ny 2.-suppleant.
Bestyrelsen har holdt syv møder, hvoraf kun ét måtte afholdes som Skype-møde.
De vigtigste emner for bestyrelsen har været afsøgning af muligheder for gennemførelse af vore aktiviteter
under meget varierende coronarestriktioner og desværre alt for mange aflysninger.
I eftersommeren satte kommunalbestyrelsen en besparelse på 700.000 kr. på kontoen for udgifter til
diabeteshjælpemidler på budgetforslaget for 2021. Bestyrelsen argumenterede mod den voldsomme
besparelse, og det endte med, at besparelsen blev fjernet fra det endelige budget 2021. Det fik følgende
udtalelse fra borgmester Winni Grosbøll jf. Bornholm Tidende: ”Det ville ramme en hel del
diabetespatienter, og Diabetesforeningen har været lidt kras i sin kritik. Så nu fortsætter indsatsen som
hidtil.”
I november blev formanden kontaktet af Diabetesforeningen. De foreslog, at hver lokalforening i disse
tider kunne pege på en person, som havde gjort det rigtig godt. Formanden med den øvrige bestyrelse – på
nær kasserer Carl de Fontenay – var enige om, at han var det rigtige valg. Derfor fik Carl en flot buket
blomster med ”en stor tak for sit kæmpe engagement og altid super flotte arbejde i Bornholms
Diabetesforening”.
Ved udgangen af 2020 havde Diabetesforeningen, Bornholms Lokalforening, 815 medlemmer. Vi mangler
e-mail-adresser på omkring 215 medlemmer. Derfor når vi kun ud til 600 medlemmer med vores
nyhedsbreve, som af økonomiske årsager er vores eneste mulighed for at kommunikere med
medlemmerne. Hvis der skulle være medlemmer, der har e-mail-adresse og ønsker nyhedsbreve, men ikke
modtager dem, beder vi dem oplyse e-mail-adressen direkte til Diabetesforeningen på diabetes.dk.

Regionsudvalg
2020 blev ret tumultarisk for regionsudvalget i Region Hovedstaden, men i løbet af efteråret blev der skabt
nogen afklaring. Der har netop været afholdt valg til udvalget på regionsmøde den 27. februar 2021. 3 af
de nuværende medlemmer genopstillede ikke. Udvalget består nu af 6 medlemmer og 1 suppleant.

Diabetesforeningen (Landsforeningen)
Jørgen Andersen blev valgt som formand med overvældende flertal.
Den nye direktør er Claus Richter. Han har afløst den tidligere direktør, der fortsætter som
økonomidirektør.

