Farum, den 10. januar 2011
Lokalforening for diabetikere
i Furesø Kommune
Mail: elsabjerg@c.dk
www.furesoe.diabetes.dk

Referat fra
bestyrelsesmøde I
foreningen for diabetikere
Tirsdag den 4. januar, kl. 18.00 – 21.00
Tilstede:

Erling, Ingrid, Jette, Sven, Connie, Mette, Jesper og Elsa

Afbud:

Esben

Dagsorden iflg. indkaldelsen :
1. Vi spiser fra kl. 18.00 – 19.00
2. Mødeleder : Erling
3. Evaluering af generalforsamlingen.: Vi skal være bedre til at annoncere. Så det
kommer ud til alle medlemmer. Annoncen til generalforsamlingen kostede omkr.
927,00 kr. Tandplejer Mette Lyse var god til formidling. Generalforsamlingen forløb
godt.
4. Siden sidst – alle har ordet:
• Mette har det stadig dårligt med sin diabetes.
• Der skal oprettes et frivillig - center i Furesø kommune. Sven, Erling og Elsa
deltog. Vi enedes om at melde os ind, kontingent årligt 200,00kr.
• Elsa deltager i Samarbejdsmødet i Herlev, lørdag d. 12. marts.
5. Strategi for arrangementer i 2011 – prioritering.
• Den 14. februar 2011, bestyrelsesmøde og pakkedag, brev ud til alle
medlemmer. Vi møder kl. 14.00 til en let frokost før arbejdet. Vi skal huske at
købe konvolutter og frimærker, samt labels fra Diabetesforeningen.
• Den 8. marts 2011, Shava Sko – Elsa kontakter Helen Primdahl, STENO
• Den 29. maj 2011, landsindsamling – husk tilmelding
• Den. 6. september 2011, diætist – Elsa kontakter en.
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• Den 22. november 2011, generalforsamling, læge Henrik Rømer – Elsa
kontakter ham
6. Økonomi: Økonomien er god.
7. Evt. Ønsker til næste indkaldelse.
8. Planlægning af mødedatoer:
• Den 14. februar møde kl.15.00, Pakkedag + bestyrelsesmøde
• Den 8. marts, bestyrelsesmøde kl. 18.00 derefter SAHAVA SKO,
• Den 12. april 2011, bestyrelsesmøde kl. 19.00
• Den 23. august 2011, bestyrelsesmøde kl. 19.00
• Den 22. november, generalforsamling + Henrik Rømer.
Husk at melde afbud i god tid.
Alle møder er åbne for medlemmerne, ønsker man at deltage bedes man venligst tilmelde
sig af hensyn til fortæringen.
Hilsen
Elsa Bjerg
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