Referat d. 27.08-2017.

1. Godkendelse af referat. Ok. Inger er lidt træt af forkortelser 😊😊
2. Godkendelse dagsorden. Ok.
3. Jan starter med en historie fra det virkelige liv. Jan og hans kone holder fest for hans kone. Jan
bliver efterfølgende rigtig dårlig. Jan bliver ved med at have det rigtig dårlig. Jans kone kører på
arbejde. Kl 11 ringer Jan til hans kone. Hun skal komme hjem. Jan er dehydreret og hyperventileret.
Jans kone kommer hjem men Jan vil ikke noget. Jans blodsukker er Hi. Jan får insulin. Lægebil og
ambulance henter Jan. Han bliver indlagt med syreforgiftning. Dette sker p.g.a en tablet ”forsiga”.
På linje 3 står der må ikke udleveres til insulinkrævende diabetikere.
Jan trækker sig til næste regionsmøde i Silkeborg d. 24. Sep- 2017.
Næstformanden indtræder som formand til næste valg i 2019.
Vi syntes at der skal laves et indlæg til diabetesbladet om at folk skal læse deres indlægssedler, og
ikke må få den omtalt tablet. Men Jan skal kører en klagesag først.
D. 6/6 var der landsindsamling. Samsø ringer til Jan og var rasende. En dame fra Samsø havde
tilmeldt sig men vidste ikke hvor hun skulle aflevere pengene. Ulrik har ringet til Jan og skældt ud
over at han skulle have ferie. Jan kontakter Henrik og Truels for at spørge om man kan som frivillig
udsættes for øretæver.
Henrik svarer tilbage at de beklager. Henrik vil gerne bede Jan om at se bort fra omtalte. Ulrik er
under stort arbejdspres.
Problemstillingen er at få afleveret pengene. Den danske bank vil ikke holde åbent om søndagen til
aflevering af penge , da der ikke bliver indsamlet mere end 12 mil. Men det kan ikke være rigtig at
folk skal pålægges det ansvar at opbevare dem til om mandagen. Der mangler en arbejdsgang fra vi
modtager pengene til de skal afleveres i banken. Vi er meget utilfredse med Ulrik Bjørn. Der er
rigtig meget vedr. indsamlingen der ikke fungere.
Politisk kursus i København. D. 7/9-2017. Ifølge Dickson er der ikke tilmeldt nogen fra Region
midtjylland. Det er rigtig uhensigtsmæssigt at ligge det en torsdag eftermiddag.
Vi har alle modtaget indkaldelse til regionsmøde d. 24/ 9. Hvad skal vi fortælle om i vores tid. Der
bliver brugt 15 min om steno i Skejby.
Vi vil tage problemstillingen med landsindsamlingen op. Anette skriver et indlæg. Vi synger
”Kringsat af fjender”. Anette fortæller om hendes tilgang til Steno og Jan har været med til
udarbejdelsen af drejebog. Det kommer først også kommer Troels Karup Hansen.
Hvor er vores trailer. De trailere vi har er ikke noget værd.
Vi nævner at der var 7 lokalforeninger fra region midtjylland repræsenteret til repræsentantskabs
mødet i Odense.
Mht Lars mail om en besked fra Facebook er vi nødt til at lukke den. Det høre ikke til på et
regionsudvalgsmøde. Vi kan ikke gøre noget ved en ”halv besked”
Inger har fået en henvendelse fra en børnehave. Der er en dreng med diabetes på 4 år. Der har
forældre og børnehaven lavet en ”hæfte” hvor alt står om pumpe, mad, kylhydrater osv. Som en
hjælp til personalet. Inger håber at de kan få copy right da den er et fantastisk

arbejdsredskab.
Eventuelt.
Tak for i dag.
Næste møde. D 5.Nov kl. 10. hos Lissy.
Hvordan rækker vi ud i forhold til det vi er sat i verden for.

