Kredsbestyrelsesmøde 14/2-17

Til stede: Lena, Carl-Erik, Pia, Lene, Bjarne, Henrik, Kirsten
1. Lene valgt til ordstyrer.

2. Mette Holst stopper 1. sep . Hun går på pension.
TrygFonden giver 3,75 mill. til et danseprojekt fordelt over 3 år.
Der skal uddannes en instruktør til hver kreds. Der arrangeres endagsturister og der
gives certifikat. Der skal altså uddannes mellem 41 og 50 instruktører.
Lena kender en kvalificeret person, som eventuelt kan uddannes i vores kreds.
Pia gør opmærksom på, at en forskergruppe arbejder med musikkens helbredende
virkning, og at vi også bør søge til sang- og stemmetræningen.
3. Carl-Erik informerede om økonomien.
Inden 1. februar skal klubberne informere om forbrug af tildelinger.
Carl- Erik rykker om fornødent for klubregnskaberne.
Vi havde en kort snak, om hvordan vi bedst og mest retfærdigt kan fordele midler ud
til de fem klubber.
4. Poul sender forslag ud om datoer til det næste møde i udvalget, som tager sig af
arrangementet i Slotved Skov 16. juni 2018.
Poul tager sig også af vores blad, og Carl-Erik modtager returopgør i forbindelse
med bladet.
Id'e nyt. Vi talte om, eventuelt at invitere en af ambassadørerne til at fortælle. Det
kunne F.eks. Være Bodil Jørgensen eller Toni Landi. Af andre muligheder blev
nævnt: Lis Sørensens mand, Ole Henriksen, Dorte eller Trine Dahl-Jensen.
Der foresloges også et eftermiddags arrangement i Parkinsonskolen med besøg af
en dietrist og en tandlæge
5. 5/4 2017 kl 17-20 får vi besøg af sygeplejerske Anders Clausen fra Bispebjerg.
Det kommer til at koste 25kr at deltage, og for det beløb fået også en snitte og vand.

6. Dette emne er omtalt under punkt 2.
7. Næste mødedatoer er tirsdag 21. marts kl. 17- 18,45
8. 200 års jubilæet for James Parkinson afholdes 25. april på Aarhus
universitet.Nærmere information fremgår af medlemsbladet.
Pia gjorde opmærksom på muligheden for afholdelse af en træningslejr i
idretscentret Jammerbugt. Det vil koste 410kr pr person, og for disse penge fået
overnatning, 3 måltider og træningstider. Måske kan TrygFonden også ansøges om
midler til et sådant arrangement.

Kirsten

