Årsberetning 2017/18
Frederiksberg lokal Diabetesforen i ng

I juni måned mistede vi kasserer/referent Kim Lohse
RIP Kim.

Bestyrelsen konstituerede sig frem til generalforsamlingen i februar 2018
med Torben Christensen som kasserer og Lona Fernandez som referent.

Afholdte møder med deltagelse fra lokalforeningens bestyrelse.

8 bestyrelsesmøder
1 Landsrepræsentantskabsmøde i Odense Margit Baagøe og Lona Fernandez
1 Regionsrådsmøde (Sjælland + Bornholm)
Margit Baagøe og Lona Fernandez deltog som repræsentantskabsmedlemmer.

Arrangementer

*Vi deltoE i Senior dagene i Rådhussalen med info fotdere smagsprøver fra Easis.
Arr. var godt besøgt, og der var mange spørgmål.
*Diabetes information på Dalgas Apotek med foldere og Easis produkter
Der var megen interesse for information og smagsprøver,

*Den 1. onsdag i måneden har vi haft cafd aften med spisning.
I disse aftener deltog mellem 25-40 personer.
Vi havde hver gang inviteret en gæst, som fortalte om sit engagement i Diabetes
foreningen. Vi havde inviteret Landsformand Truels Schultz til at deltage
i vores hyggelige sammenkomst.
Han gav et grundigt og interessant indblik i sit arbejde og sit liv.
*Overlæge Uhrhammel diabetes tæge på frederiksberg Hospital, holdt en info
i aften i hospitalets auditorium. Der var mødt ca. 40 personer op.
En spændende aften, fyldt med gode/nyttige informationer, bl.a. om den nye
medicin, der blev godkendt i Danmark kort tid efter.
Denne info aften vil blive gentaget til efteråret i år
xVi havde desværre også arr. der måtte aflyses p.g.a. vejret.
Det var en "plukke jordbær" dag på rcitOeOrønde Plantage, det regnede for rneget.
;'plukke æble" dag måtte udgå. Vi arbejder på, at det bliver i år.
Også en
xVi havde en Easis aften, vi havde igen lånt auditoriet på Frederiksberg Hospital.
Der var gratis adgang, og der var mødt ca. 45 interesserede op.
Der var en stor pose med deres forskellige produkterlbøger til hver
Arr. vil blive gentaget i år i november måned, mere om det senere.

En succes historie

xvores fodboldhold for herrer 60+ eksisterer i fineste form.
3-4 gange om året kommer drengene fra 10. klasse fra Tre Falkeskolen
og er trenere for holdet. De vil fremover få en gave for deres ildhu.
Før de går i gorg, bliver alle udstyret med måleapparater.
Efter kampen får de tal på deres puls og hvor tangt de har gået/løbet m.m.
Der er også et lille traktement af sandwich , øllvand.

Har du et forslag, en god id6,
så send en mail til formand Margit 6uqnr": baagoemargit@gmail.com
Eiler på ttf. : 22532364
Med venlig hilsen bestyrelsen
Frederiksberg lokal Diabetesforening

