Referat fra generalforsamling i Diabetesforeningen Høje Taastrup den 7. februar 2017.
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 i lokalavisen, og at dagsorden er iflg. vedtægterne.
3) Bestyrelsens beretning:
Lokalforeningen har nu små 800 medlemmer.
Diabetes café på Espensvænge den første tirsdag i måneden med forskellige temaer / foredrag.
Sommerudflugt til Hven med fin deltagelse.
Deltaget på de kommunale diabetesforløb og ved lokale beboerarrangementer med orientering om
foreningens arbejde.
Lokalforeningen deltog i 2016 i begge frivilligdage (Taastrup og Hedehusene)
Repræsentation i diverse råd, udvalg og organisationer. og har været repræsenteret på
landsforeningens regionsmøde.
Træningstilbud på Espens Vænge under breddeidrætsprojektet med tilskud til ekstern instruktør. Der
er givet tilskud til uddannelse af foreningens egne instruktører, hvilket er på vej. I 2017 også bevilget
penge til ekstern rådgivning og vejledning.
Det skal bemærkes at der i 2017 er nye tidspunkter (Parkskolen tirsdag kl. 15-17 / Espens Vænge
lørdag kl. 9-10,30.
Lokalforeningen har indgivet høringssvar vedr. det kommunale udbud af diabetesmaterialer og håber
at vore synspunkter tages med fremover.
Beretningen godkendt.
4) Regnskab 2016:
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og revisorerklæringen.
Regnskabet godkendt.
5) Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
6) Foreløbige aktivitetsplaner:
Diabetes café første tirsdag i måneden (ikke juli/august). Emner til tema: advokat, diætist mm
Bestyrelsen arbejder på forslag om sommerudflugt til Odsherred (19. august)
Deltage i apotek sundhedsdag. Landsindsamling. Verdens Diabetes Dag. Motionsprojekt.
Informationsmøde om Steno.
7) Valg af bestyrelse:
Valgt: Hanne Strunge, Annette Karlsson, Susanne Faigh, Flemming Ougaard.
8) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
1) Anne Jensen – 2) Svend Erik Hermansen
9) Valg af kritisk revisor:
Niels Steensgaard
10) Valg af revisorsuppleant:
Dorthe Jordan-Knudsen
11) Evt.
Formanden takkede Henning for den gode indsats i bestyrelsen gennem flere år.
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for en god generalforsamling.

