Bestyrelsesmøde 20. August 2014
Til stede: Lena Blicher, Kurt Alling Nielsen, Carl Erik Jensen, Palle Lundtorft,
Morten Kristensen, Bjarne Brohus, Poul Israelsen, Kirsten Nørbalk

Ordstyrer: Kurt

Forkvinden har ordet:
6. November er der arrangeret et møde i auditoriet på Sygehus Syd. Mødet er
fra kl. 14 til kl. 17..Vi får besøg fra København, og emnet er de nonmotoriske
symptomer, som er skjulte sider af parkinson. Vi vil få oplyst noget om og på
baggrund af den netop gennemførte undersøgelse om emnet.

Økonomi:
Klubbens kasserer gjorde rede for den økonomiske situation.

Jubilæumsfest:
Nordjyllandskredsen afholder jubilæumsfest 23. August i år.
Festlokalerne er nye og handicapvenlige. Vera, Hanne og Elsebeth fra
Aalborgklubben har udført et stort arbejde med at arrangerer festen, og de
står for det praktiske. Bestyrelsen har bedt Bjarne om at repræsentere
bestyrelsen ved arrangementet. Økonomien går gennem kredsens kasserer,
som betaler regningerne. Kurt står for pressemeddelelse, billeder og en artikel
til vores blad i forbindelse med arrangementet.

DHL stafetten:
Kirsten orienterede om arrangementet.
Palle skriver om løbet og arrangementet og Morten tager billeder.
Poul, Palle og Kirsten fremskaffer stafetter og mad. Carl Erik køber vand,
småkager og plastkrus.
Bestyrelsesmedlemmerne medbringer hver en kande kaffe.

Forslag til arrangamanger:
Fælles dialogmøde med Lorent Oppel og parkisygeplejersken.
Orientering om de undersøgelser man udfører i Århus i forbindelse med
patienter og pårørendes oplevelse af hjerneopperationens virkning og
betydning ( Kirsten undersøger, hvor langt man er nået, og om der er noget at
fortælle.)

Arrangement om demens. ( Lena og Kirsten vil arbejde på at finde frem til en,
som ved noget om sagen, og som kan og vil orientere os nærmere.)
Forhører os hos fysioterapeuterne og fysioterapiuddannelsen på UCN, om de
har noget at fortælle omkring træningens betydning.
Hvorfor virker medicinen ikke altid?
Samarbejde og idèudvikle sammen med D.H. (Dansk Handicap)
Besøg i ZOO - Gerne i efteråret ( Carl Erik undersøger sagen) Eventuelt
kørselstilskud i forbindelse med arrangementet til de, som bor langt væk.
Feriekoloni i en kortere periode. Det kan eventuelt være i forbindelse med et
samarbejde med klubben fra Christian Sand i Norge.
Malerkursus (Kurt undersøger mulighederne. ) Arbejdet med maleri kan
eventuelt indgå i et feriekoloniophold.
Der er arrangementer for parkinsonramte på flere aftenskoler. (Morten vil på
vores hjemmeside orientere om tilbuddene.) Carl Erik vil kontakte Jens
Heinsø, for at høre nærmere om, hvad han eventuelt kan tilbyde.

Brainstorm om hvordan vi bedst bruger donationen fra Vodskov
Vandværk.
Der foreslået, at vi gennem et større arrangement får pengene til at yngle. Der kan eventuelt være tale om en koncert eller anden form for arrangeret
underholdning.
Unity Walk København sidste lørdag i maj
Dronningens ferieby.
Hvis man lykkedes i at få pengene til at yngle, så kunne man eventuelt støtte
forskning.

Oprettelse af klub i Fjerritslev og Frederikshavn.
Lena har modtaget forespørgsels om hjælp fra en kontaktgruppe.
Bjarne, Kurt og eventuelt Jørgen vil i første omgang kontakte de pågældende
og være behjælpelige.
I Pandrup er der et Frivillig Hus (Jammerbugt Kommune - som Fjerritslev
hører under). Her kunne der eventuelt også hentes hjælp.
Der er foreslået, at man indkalder de, som allerede har lavet klubber, og går
sammen om at lave en køreplan og en tjekliste for et sådant projekt. Allerede
eksisterende tjeklister og køreplaner undersøges.

Mødedatoer:
23. September kl. 16 - kl. 19 Stormøde med klubrepræsentanter og
bestyrelsen.
Morten undersøger mulighed for anvendelse af Hasseris Gymnasium. Carl
Erik køber øl, vand og bestiller mad hos Slagter Ole.
Bestyrelsesmedlemmerne tager hver en kande kaffe med.
(Køkkenet er under ombygning).
Ved mødet 6. November er Lena tovholder og uddelegerer opgaver.
29. November er der bestyrelsesmøde kl.10. Derefter er der julefrokost med
påhæng fra kl. 13 til kl. 20. Morten undersøger mulighederne for at afholde
arrangementet på Egholm.
Eventuelt:
Man modtager meget gerne forslag og indlæg til vores blad.
Billedarkivet på vores hjemmeside slettes.
Kirsten Nørbalk

