Ikast-Brande

Referat fra ordinær generalforsamling afholdes i Diabetesforeningen Ikast-Brande
Mandag den 8. februar 2016 kl. 18:30 – 21:30
I Ikast Svømmecenter, Frisenborgparken 26, 7430 Ikast

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
Jan Birk Knudsen
2. Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år
Formand Inger Kristensen afgav beretningen. Hun sagde tak til den øvrige bestyrelse og fortalte
om de mange tiltag/arrangementer som Diabetesforeningen har arrangeret og deltaget i i
2015. Beretningen blev godkendt.
3. Godkendelse af regnskabet for 2015
Kasserer Anna Lise Jensen fremlagde regnskabet for 2015. Det blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens formand SENEST 8
dage før generalforsamlingens afholdelse. Dvs. den 31. januar 2016.
Der er ikke indkommet nogle forslag
5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte
nationale og internationale aktiviteter med tilhørende budget.
Formanden fremlagde de nye aktiviteter der er planlagt og løftede sløret for nye tiltag. Der
blev slået et slag for cafe-aftenerne, der er hver måned på forskellige geografier.
6. Valg af bestyrelse. På valg er Jytte Kristensen og Bernth Bech.
Bernth Bech ønsker at genopstille, Jytte Kristensen genopstiller ikke.
Søren Staghøj blev valgt.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges som 1. suppleant og en 2. suppleant.
Gitte Klindt blev 1. suppleant, Bodil Holm 2. suppleant
8. Valg af kritisk revisor
Jette Würtz - genvalgt.
9. Eventuelt
Ros til formanden for også at gå på TV og tale ældre og svages sag ift. blodprøvetagning på
Regionshospitalerne frem for hos egen læge

Efter generalforsamlingen fortæller Næstformand i Diabetesforeningen Jørgen Andersen fra
Skive om ”Et liv med Diabetes”.
Tilfreds med at komme i en aktiv forening, vi skal påvirke politikkerne og pege på de
muligheder vi kan hjælpe med. Svært at få fat i arrangementer med type 1 diabetes. Fortalte
om valgene regionalt og på landsplan. Nyvalg til næstformand her i foråret, da den tidligere har
trukket sig grundet nyt arbejde.
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Jørgen fortalte om fremtiden og sit eget udgangspunkt. Der er 250.000 med diabetes i 2015
med forventet 650.000 i 2025, diabetes er den dyreste kroniske sygdom i DK. Foreningen er
vokset fra 84.000 til godt 84.000 medlemmer.

Jørgen fortalte om sin egen og sin families liv med diabetes.
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