Referat fra bestyrelsesmøde
I diabetesforeningen i Furesø kommune.
tirsdag, den 15. 06. 2010, kl. 19.00
Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A, Farum
Farum, den 29. oktober 2010
Tilstede: Erling, Ingrid, Jette, Sven og Elsa
Fravær: Esben, Mette og Jesper
Referat iflg. dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 27.04.10 – Referat godkendt
2. Valg af ordstyrer – Vi valgte ikke en ordstyrer
3. Orientering fra formanden
• Årsmødet i Diabetesforeningen – Elsa deltaget i arbejdsgruppe om
samarbejde, hvilket vi allerede er nået langt med sammen med øvrige
foreninger med Allerød som primus motor. Vi skal efterhånden også selv
være mere udfarende, når vi har fået samling på fremtiden. Ved kommende
årsmøde kan vi sende det bestyrelsesmedlem, der er mest relevant
• Evaluering af indsamlingen til fordel for ”børn med diabetes”, indsamling
Alt gik godt efter et par ”kiksere”. Erling orienterede om landsindsamlingen,
hvor der blev indsamlet 13.000 – diplomer tilsendt indsamlerne. Vi modtager
et evalueringsskema fra Diabetesforeningen til august.
•

Udarbejde strategi for fremtidige indsamlinger. Strategianlagt fra ovenstående evaluering

4. Nyt fra næstformand Intet nyt. Ingrid og Elsa sætter sig sammen om foreningens
orgisation m.m.
5. Nyt fra kassereren Der står 13.000 kr. på vores konto, så kom med forslag!
6. Nyt fra IT-ansvarlig, forslag til fremtiden – synliggørelse Opsamling på hjemmesiden
med referater og andet materiale, der kan have interesse. Vores adresse er:
www.furesoe.diabetes
7. Nyt fra øvrige medlemmer Jette efterlyste kurser for medlemmer. Indtil videre har
der ikke været nogle, men alle vil få tilsendt tilbud, når de er der.

8. Vi mødes den 31. august med opsamling på opgaverne
Møde den 12. oktober, Elsa: medlemsliste, , Erling: kuverter,og frimærker.
Elsa:Beretning for 2009 – 2010, indkaldelse til årsmødet, alle hjælper: Kopiering af
materiale. Elsa: Materiale fra Diabetesforeningen. På valg: Erling, Ingrid,.Mette,- 2
år, Sven – kritisk revisor 1 år, Strategi for årsmødet,
9. .den 23. november 2010
10. Eventuelt: Erling undersøger, hvad kommunens kopiering koster i forhold til
kopiering på Gedevasevang,
11. Kommende mødedato 31. august 2010, kl. 19.00, 12. oktober2010, kl. 13.00 med
let frokost.

Husk at melde afbud til Elsa

