Referat af møde i Nordjyllandskredsen, 12. august 2017, kl. 14.00 – 17.00
Sted: Kurts sommerhus, Saltum (der var efterfølgende grill mad med ægtefæller.
Tusind tak til Anette og Kurt for gæstfriheden og arbejdet. Der er ikke mange, der huser
18 personer i sit sommerhus!)
Til stede: Pia Fog, Inge Als, Kurt A. Michaelsen, Lene Saugbjerg, Lena Blicher, Poul
Israelsen, Morten Kristensen, Bjarne Brohus, Kurt Alling Nielsen og Ivan Andersen
Fraværende: Carl Erik Jensen (med afbud)
1. Valg af mødeleder og referent
Morten blev valgt til mødeleder og Poul til referent.
2. Referatet fra sidste møde er godkendt efter sædvanlig procedure, dvs. indsigelse
inden for 14 dage efter mødets afholdelse, og ligger tilgængelig på www.parkinord.dk.
3. Nyt fra formanden
Lena gjorde opmærksom på, at hovedforeningen ønsker at uddanne 40
danseinstruktører i det store danseprojekt støttet af Trygfonden (3,6 mil. kroner over tre
år). Hvor mange heraf i Nordjyllandskredsen forlød der dog ikke noget om. Centralt er
dansen dog skudt i gang, idet der for eksempel i Aalborg (rettere Nørresundby) afholdes
to gratis danseworkshops initieret af hovedforeningen. Den ene fandt sted om
formiddagen før vort møde, dvs. 12.august, kl. 10.00 – 12.00, Strandgade 3, 9400
Nørresundby. Den anden bliver afholdt d. 23. august, kl. 16.00 – 18.00 samme sted.
Deltagelse er efter først-til-mølle princippet. Tilmelding foregår på Hovedforeningens
hjemmeside under ”aktivitetskalender”. I september uddannes danseinstruktørerne,
hvorefter danseaktiviteterne formodes tilrettelagt lokalt.
Der er i kredsbestyrelsen ikke tilfredshed med hovedforeningens kommunikation
omkring danseprojektet. De ovenfor nævnte danseworkshops synes tilrettelagt hen over
ferien, og i øvrigt efter lang tids tavshed omkring projektets implementering.
Nordjyllandskredsens repræsentant i danseprojektet, Tina Ravn Nielsen, har fundet
forløbet så utilfredsstillende, at hun har trukket sig fra projektet – og hun er ikke den
eneste kredsrepræsentant. Poul søger at samle uddybende information om
baggrunden.
4. Regnskab og økonomi
Grundet sygdom i den nærmeste familie har Carl Erik meldt afbud. Punktet udskydes til
næste møde.
5. DHL stafet
Der er tilmeldt væsentlig færre deltagere end sidste år. Der er 18 løbere og 24 deltagere
på gå-hold mod sammenlagt 100 sidste år. En stærkt medvirkende forklaring er uden
tvivl egenbetalingen i år på kr. 100 pr. deltager. Muligheden for refusion af de indbetalte

kr. 100 i tilfælde af forfald blev kort diskuteret. Der bliver ikke tale om refusion af beløb;
frameldte må slå sig til tåls med, at beløbet går til et godt formål.
Tilmeldte kredsbestyrelsesmedlemmer forventes at møde op i god tid for at være
behjælpelig med opstilling af borde, afhentning af madkasser/vand, mv.
6. Parkinsonskolearrangement
Lørdag d. 11. november er der, som tidligere omtalt, etableret et arrangement med to
emner: Diæt & tandpleje. Der er truffet aftale med to foredragsholderne fra
Tandlægehøjskolen, Aarhus Universitet, nemlig Sanne Molsen, tandplejer, Master i
sundhedspædagogik og Ledende tandlæge Hanne Mohr, tandlæge, ph.d. Til at tage sig
af den ernæringsfaglige del har vi aftale med ernæringsterapeut Trine Vesteraa. Pia og
Poul har været i dialog med foredragsholderne og laver en reklame for arrangementet i
Parkiposten, som også lægges på parkinord.dk. Morten har skaffet os husly på
Hasseris Gymnasium, hvorfra man også sponserer kaffen (tak til Hasseris Gymnasiums
rektor ). Vi starter med morgenkaffe kl. 9.30, og Trine går på kl. 10.30. Frokosten
gennemføres fra kl. 12 – 13.15, hvorefter tandlægerne tager over til senest kl. 15.00.
Prisen for hele dette arrangement – omfattende foredrag og forplejning – blev sat til kr.
125 pr. deltager.
7. Klubbers dannelse – Nye
Bjarne er vores tovholder på denne aktivitet. Og som aftalt på sidste møde har Bjarne til
dette møde lavet udkast til skrivelse, der opfordrer til dannelse af nye klubber.
Skrivelsen går i såvel blad som på Web. Udkastet blev med meget få præciseringer
vedtaget.
Vi mangler fortsat at undersøge praksis for søgning af §18-midler i følgende kommuner:
Mariagerfjord, Frederikshavn og Jammerbugt.
8. Distribution af kredslister til klubber og kredsbestyrelsesmedlemmer
Morten har iværksat den på sidste møde vedtagne procedure ”at klubformænd og alle
kredsbestyrelsesmedlemmer modtager den fulde liste over medlemmer i kredsen”.
Morten har ikke modtaget indvendinger fra klubformænd.
9. Næste mødedato
Det blev 24. oktober, kl. 17.00 – 19.30, hos Poul, Mellem Broerne 15, 1th,
Nørresundby. Der er indlagt tid til spisning af sandwich (og der sågar aftalt typen af
sandwich pr. deltager , tre ost/skinke og otte kylling/bacon).
10. Eventuelt
Poul kontakter Niels Christian Mortensen angående referat fra Vendelbowalk’s sidste
møde, og ny dato for fortsat planlægning.
Ivans tanke om at invitere dr. Perlmutter til Nordjylland i forbindelse med at dennes
foredrag i København d. 26./27. oktober blev drøftet. Under den diskussion opstod

tanken om at etablere streaming af hans foredrag til udvalgte lokationer rundt om i
landet. Poul og Pia tager idéen med til det nært forestående weekendseminar i
landsregi, se nedenfor.
Der afholdes weekendseminar i landsregi d. 26./27. august. Poul og Pia undersøger
deres respektive muligheder for at deltage – dog alene d. 26. august.
Referent
/Poul Israelsen

