Svendborg Lokalforening
Referat af Bestyrelsesmøde

Diabetesforeningens Lokalforening
i Svendborg Kommune.

Lørdag d. 18. august 2012

Mødte bestyrelsesmedlemmer: Tom Andreasen (TA), Annie Rasmussen (AR),
Karen Bech (KB),
Afbud fra: Bodil Nielsen (BN) og Søren Boe Christiansen (SBC).Susan Sunne (SS)
Mødet blev afholdt på:

Fmd. Tom Andreasen
Tiselholtvej 5
5882 Vejstrup
Tlf.: 6021 9779
E-mail: svendborg@diabetes.dk

Færgegården
Færgevej 14
5700 Svendborg
23. august 2012

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4. juni 2012

Referatet godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering fra formanden

Bestyrelsen er indkaldt til Regionsmøde lørdag den 29. september
3. Kort information om foreningens økonomi fra kasseren

Seneste regnskab blev gennemgået v/AR
4. Orientering fra kommunale rådgivende repræsentanter

Intet nyt under dette punkt.
5. Orientering om medlemshvervning og kampagne.

Fra ca. 1. september 2012 vil der blive solgt skrabelodder i
Diabetesforeningen.
Verdens Diabetes Dagen onsdag den 14. november, skal meget gerne i
Svendborg være BLÅ, som er den Internationale farve for denne dag.
6. Information om løbende aktiviteter

Mandag den 17. september 2012 kl. 9.00, er der orienteringsmøde i
Fitness DK vedr. Diabetesforeningens firmaaftale med dem.
Efterfølgende vil der i ugerne 38 og 39 være mulighed for gratis træning,
derefter koster et medlemskab 219,00 kr. pr. måned for et
deltidsmedlemskab.
Ved et deltidsmedlemskab forstås, at man på hverdage kan benytte
Fitness DK’s aktiviteter fra morgen til kl. 15,00 og igen efter kl. 20,00 samt
i weekends efter kl. 12,00.
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Desuden er det planen, at der bliver oprettet et motionshold udelukkende
for diabetikere.
Onsdag den 19. september kl. 16,00 vil Birthe Heineth instruere i
stolegymnastik i Multihuset på GL. Skårupvej, Diabetesforeningen vil
efterfølgende være vært ved en lille forfriskning.
Torsdag den 25. oktober kl. 19,00 vil Henriette Franke tale om stress i
almindelighed og om der er sammenhæng med diabetes
Vedr. arrangementet med Dorthe Møller om fremtidens diabetes, viste det
sig, at der mest blev talt om diagnosticering og behandlingsformer.
Gl. Torvedag var et udmærket arrangement, Diabetesforeningen var
desværre placeret et dårligt sted, hvilket flere medlemmer har gjort
opmærksom på.
TA fik taget rigtig mange blodsukker tests.
Desuden skal vi være bedre til at uddele flere gratis foldere.
Arrangement i Skallen fredag den 17. august, var ok, der var desværre
blot lidt snævert, men endnu engang fik TA taget en del blodsukker tests.
7. Eventuelt

Intet til dette punkt.
8. Bekræftelse af dato for næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 27. oktober 2012.
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