Referat fra generalforsamling i Diabetesforeningen Høje Taastrup den 2. februar 2016.
Før generalforsamlingen blev der orienteret om et kommende madlavnings- og motionsprojekt som
lokalforeningen vil etablere i samarbejde med Høje Taastrup Kommune med tilskud fra midlerne til
breddeidræt.
Projektet forventes gennemført i foråret 2016.
Når projektet er klar vil det blive udbudt til lokalforeningens medlemmer i Høje Taastrup.

1) Velkomst og valg af dirigent.
Formanden bød velkommen og foreslog Svend Erik Hermansen til dirigent. Svend Erik blev valgt.
Referent: Flemming Ougaard
2) Formalia:
Dirigenten konstaterede at indkaldelse er sket rettidigt i foreningens blad og på foreningens
hjemmeside, og at dagsorden er iflg. vedtægterne.
3) Bestyrelsens beretning:
Lokalforeningen har nu ca. 700 medlemmer.
Diabetes café på Espensvænge fortsætter den første tirsdag i måneden. Fremmødet er ikke så stort,
men når der præsenteres et emne er der god tilslutning. Emnerne har spredt sig over et stort område.
Sommerudflugt (i 2015 til Stevns) var igen et tilløbsstykke.
Træningstilbud på Espens Vænge er kommet godt i gang og fortsætter i 2016.
Lokalforeningen deltog i 2015 i begge frivilligdage (Taastrup og Hedehusene), bl. a. med en
sygeplejerske, der foretog blodsukkermålinger.
Repræsentation i diverse råd, udvalg og organisationer. Samarbejde på Vestegnen, og har været
repræsenteret på landsforeningens regionsmøde.
Lokalforeningen deltog i årets landsindsamling med et pænt resultat.
Beretningen blev taget til efterretning.
4) Regnskab 2013:
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt uden bemærkninger.
5) Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
6) Foreløbige aktivitetsplaner:
Diabetes café første tirsdag i måneden (ikke juli/august).
Bestyrelsen arbejder på forslag om forårsudflugt til Hven (18. juni)
Foredrag i marts med Frederik Persson. Påtænker at arrangere andre foredrag.
Deltage i apotek sundhedsdag. Landsindsamling. Verdens Diabetes Dag. Motionsprojekt.
Madlavnings- og motionsprojekt.
7) Valg af bestyrelse:
Valgt: Jørn Buur Thuesen, Aksel Kramer og Johnny Sten Andersen.
8) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
1) Hanne Strunge – 2) Svend Erik Hermansen
9) Valg af kritisk revisor:
Niels Steensgaard
10) Valg af revisorsuppleant:
Dorthe Jordan-Knudsen
11) Evt.
Lokalforeningen har en hjemmeside: http://hoeje-taastrup.diabetes.dk/ og mailadresse: hoejetaastrup@diabetes.dk
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for en god generalforsamling.

