Bestyrelsesmøde 21. marts 2017
1. Valg af ordstyrer
2. Siden sidst
3. Økonomi og regnskab
4. Generalforsamling
5. Arrangement med Anders Clausen
6a Evt. bus til Aarhus i anledning af Parkinsons fødselsdag.
6b Arrangement om kost og parkinson
7.Næste mødedato.
Til stede: Poul, Bjarne, Lene, Lena, Kurt, Carl Erik, Ivan, Pia og Kirsten
Afbud fra: Henrik
Ad 1. Poul
Ad 2. Ti års fødselsdag i Nibe (Himmerland) fejret med maner. Der er indsendt
tekst og billeder til bladet
Der er nye formænd i Dronninglund (Øst Vendsyssel). Formandsposten er delt
mellem Kirsten XX og Inge Marie YY.
Bjarne har afholdt møder og har fortalt om parkinson i lokal menighedsråd og
erhvervsråd.
Aalborg-klubben skal i uge 22 ud på Fysioterapeut Skolen med representanter
og fortælle om Parkinson.
Aktivitetsudvalget arbejder sig frem til en mere og mere konkret planlægning
af aktiviteterne i Slotved Skov (Wendelbo Valk). Ønske om at alle klubber
lader sig repræsentere af minimun 20 til 25 deltagere.

Parkinson-linien
Der er etableret en telefonlinie på landsregi. Gennem telefonlinien kan der
søges oplysninger om Parkinson. Man kan tilbyde sin assistance til
telefonlinien og blive godkendt via hovedkontoret.
Bestyrelsen arbejder videre med muligheden for Træningslejr ophold i
Fjerritslev. Pia undersøger betingelserne i Fjerrritslev.
I Jammebugt kan frivillighedshuset i Pandrup bruges til opstart og kaffemøde.
Lene vil indkalde til et sådant møde
Jammerbugt, Frederikshavn og Mariager Fjord mangler klubber.
Ad 3.
Økonomi er OK'
Der er indkommet regnskaber fra: Års, Himmerland, Aalborg, Hjørring og
Dronninglund er på vej.
Sponsorater er velkomne, og man må gerne forsøge at skaffe sådanne.
Ad 4.
Pia ser ned til lerdrejer Lange efter en afskedsgave til afgående direktør.
Dagsordenen til generalforsamlingen er at læse i sidste nr. af Parkiposten.
Kredsens eget højttaleranlæg medbringes.
Ivan modtager deltagerbetaling.
Lena er villig til genvalg.
Bestyrelsen ændredes sidste år med en udvidelse på to personer.
I år er Ivan, Poul, Henrik på valg.
Kirsten ønsker ikke genvalg.

Kurt er på genvalg som suppleant.
Det er ønskeligt at alle klubber er repræsenteret i bestyrelsen, og at der er
nogenlunde ligelig repræsentation af raske og sygdomsramte.
Ad 5.
Arrangementet 5. april med Anders Clausen i Hans Egede Kirkecenter.
Anders Clausen kommer i bil.
Poul og Carl Erik tester apperaturet af.
Bestyrelsen møder kl. 16
Pia undersøger mulig madleverance.
Ad. 6.a
Bustur til Aarhus med Olsens Busser med tre planlagte opsamlingssteder koster
6500 kr, og dertil skal lægges moms. På generalforsamlingen pejler man
interessen for at deltage i en sådan tur.
Ad 6b
Pia har talt med Trine Vesterå om et foredrag om kost og parkinson.
Trine har flere relevanter uddannelser. Et foredrag på mellem 1-1,5 t.,
vil koste 2000 kr og kørsel fra Brønderslev. Vi kan gennem Henri Toftegaard
låne Folkekirkens Hus i Aalborg.
Spørgsmål kan udfærdiges på forhånd.
Pia arbejder videre med planlægningen med henblik på afholdelse til
efteråret 2017
Ad 7 Næste mødedato aftales til generalforsamlingen.
Kirsten Nørbalk

