Kredsbestyrelsesmøde August 2015
Til stede: Lena Blicher, Kurt Alling Nielsen, Henrik Quistgaard, Bjarne Brohus, Carl
Erik Jensen, Poul Israelsen, Kirsten Nørbalk Jørgen Nørbalk
Opgørelse af tilmeldinger til DHL-stafetten.
Carl Erik køber ekstra vand til løbedagen.
Vi vil arbejde på, at der gives svar ved modtagelse af tilmeldinger fremover.
Der er søgt tilskud til “Stive Ben”
Vi vil søge oplysninger om “Stive Bens” budget, og om hvor meget der søges om.

3. Oktober 2015 har vi et arrangement på Hasseris Gymnasium
Mødet drejer sig om orientering og dialog med en apoteker og derforuden orientering
om demens. (Gunvor Folman anbefaler en demensrådgiver.)
Vi vil søge nærmere oplysninger fra foredragsholderen, og vi har til hensigt at
opkræve 100 kr. for deltagelse. Ved betaling er man også berettiget til forplejning på
dagen.
Vi regner med at starte omk. Kl. 9,30 og slutte af omk.kl. 15.
Bjarne Brohus vil lave et program for dagen.
Tilmeldingsfristen er 25. September.

Bjarne Brohus har været i kontakt med dirigenten for fangekoret.
Der er normalt to års ventetid på en koncert; men af forskellige årsager kan vi
sandsynligvis få dem tidligere.
Kragskovshede og Aalborg Arrest skal have dem op, så måske kan vi få dem i
samme omgang.
Det koster normalt 15000 kr. at få fangekoret til en koncert..
Brohus foreslår Tingbæk kalkminer til koncerten. Minen koster 1000 kr. at benytte.
Der kan være 700 i minen, men kun 200 foran scenen.
Nr. Uttrup kirke er et alternativ til Kalkminen. Carl Erik undersøger mulighederne for
og i denne lokalitet.
Carl Erik vil også tage kontakt til Musikkens Hus for at høre om mulighederne her.
Der vil blive tale om betaling af entre til denne koncert, dog vil Parkinson Klubbens
medlemmer kunne deltage gratis eller på lempeligere vilkår.
Bjarne og Carl Erik arbejder videre på projektet..
Carl Erik og Bjarne deltager 30. August i Samarbejdsmødet i Fredericia, og de
fremlægger her, hvad der sker heroppe i det Nordlige.
Der forskes for tiden i parkinsonramtes stemmer. Det ser ud til, at man via stemmen
på et ret tidligt stadie kan afsløre sygdommen. I Amerika har man et materiale fra
10000 parkinsonramtes stemmer. I Danmark er det en forsker, som hedder Mads
Græsby Christensen, der arbejder indenfor området. Han har et samarbejde med
England og U.S.A.. Mads G.C. vil på et tidspunkt kontakte Pia, som er stemmetræner
for gruppen heroppe, for eventuelt at tilslutte denne gruppe til projektet.
Næste bestyrelsesmøde er 24.september på Gl. Kongevej kl. 17.

Bjarne Brohus har lavet en fil med et udkast til en samarbejdskalender. Han har planer
om at præsentere den og videregive den til interesserede.

Kirsten Nørbalk

