Bestyrelsesmøde 4. december 2015
Til stede: Lena Blicher, Kurt Alling Nielsen, Carl Erik Jensen, Henrik Quistgaard, Kirsten
Nørbalk
Ad1.
Kurt
Ad2.
Lena og Kurt har været til hovedbestyrelsesmøde. Her talte man om emner som: Unity
Walk, paragraf 18 midler, rehabiliteringsforløb m.m.
Kurt har efter et forløb på Vejle Fjord skrevet en evaluering, og han har modtaget et svar,
hvoraf det fremgår, at man har taget hans evaluering til efterretning, og vil bruge hans
forslag i arbejdet fremover.
Ad3.
De klubber, som har søgt og fået paragraf 18 midler, må selv disponere over og bruge det
tildelte beløb. Kredsens kasserer vil dog gerne have et overblik og vil derfor oplyses om,
hvor mange penge hver kreds får tildelt gennem paragraf 18.
Bestyrelsen vil arbejde på en differentieret og rimelig måde at tildele klubberne midler på
fremover.
Vi vil være opmærksomme på at få søgt paragraf 18 midler ved alle kommunerne
fremover.
Ad4.
Vi har diskuteret fremtidig Parkinsonskole.
Vi er interesseret i arrangementer som angår den nyere forskning. (Måske med
neurologen Claus Mayer - angående de nye tiltag indenfor arbejdet med stamceller.)
Eventuelt høre en advokat fortælle om arveret, og vi vil også meget gerne have arrangeret
noget om kost, motion og livskvalitet.
Ad5
Vi har erfaret, at der flere steder er afholdt julearrangementer.
Ad 6.
Der vil blive afholdt generalforsamling lørdag 9. april. Vi satser på at starte op med kaffe kl.
9,30 og regner med at være færdige omk. kl. 14.
Ad 7
Næste bestyrelsesmødemøde er sat til 9. januar.
Ad 8.
Vi er i kontakt med N.C. Mortensen fra Sindal. Han har foreslået en Unity Walk her i det
Nordjyske. Der er planer om et møde med Mortense, hvor man vil arbejde seriøst med
hans idè.

Der er foreslået en gruppe med selvfølgelig først og fremmest N.C. Mortensen og
derforuden Agnete fra Hjørrring, Carl Erik, Brohus, Henrik og Jørgen.

Henrik har søgt frie sangbøger til os, og det ser ud til, at vi får 20 - 30 Højskolesangbøger.
Kurt har også en sangbog på bedding. Den er fra afdelingen i Odense, og vi kan hente alle
sangene ned fra nettet, så vi kan lære de melodier, som vi ikke er så sikre i.
Kirsten Nørbalk

