Referat fra konstituerende møde i bestyrelsen, Parkinsonforeningen
Nordjyllandskredsen
/11. april, 2017, kl. 19.15, hos Poul, Mellem Broerne 15, 9400 Nørresundby
Til stede: Lena Blicher, Pia Fog, Lene Saubjerg, Inge Als (suppleant), Bjarne Brohus,
Morten Kristensen, Ivan Andersen, Poul Israelsen, Kurt A. Michaelsen.
Fraværende med afbud: Carl Erik Jensen (pga. pludselig sygdom i familien) og Kurt
Alling Nielsen (suppleant).
1. Velkomst og præsentation
Det enkelte medlem – nye som gamle – præsenterede sig på 2-4 minutter.
2. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer blev Pia og Poul blev valgt til referent.
3. Godkendelse af referat
Referat fra sidste møde i bestyrelsen er fra d. 21.03.17. Dette referat er
godkendt. Til orientering er proceduren for godkendelse af referat, at
referenten fremsender udkast til referat til alle i bestyrelsen inden for 8 dage
efter et mødes afholdelse. Herefter har bestyrelsesmedlemmerne 8 dage til at
indmelde ændringsforslag og ellers godkende referatet. Denne procedure er
valgt for hurtigst muligt at kunne kommunikere referatet til medlemmer via
vores hjemmeside, www.parkinord.dk.
Referatet fra generalforsamlingen d. 1. april foreligger i udkast, men fristen for
kommentarer, efter samme procedure som ovenfor nævnt (plus nogle ekstra
dage pga. påskeferie), er ikke udløbet endnu.
4. Konstituering – valg af næstformand, kasserer og sekretær
Til kasserer genvalgtes Carl Erik. Poul meddelte, at han ønskede at trække
sig som næstformand, idet han også i sidste bestyrelsesperiode var blevet
redaktør af parkiposten, et job han tilbød at fortsætte med. Da man i
bestyrelsen principielt var enige om, at formand og næsteformand tilsammen
skulle repræsentere både sygdomsramte og pårørende, stod valget så mellem
Lene og Pia. De to var så ret hurtigt enige om, med den øvrige bestyrelses
fulde opbakning, at Lene påtog sig sekretærjobbet og Pia
næstformandsposten.
I øvrigt blev det besluttet, at Lena, Pia, Carl Erik og Poul udgør et
forretningsudvalg.
5. Fordeling af udvalg
Kredsbestyrelsen har tradition for at have udvalg for Parkinsonskolen,
Bladudvalg med redaktør, Webudvalg med webredaktør og Aktivitetsudvalg.
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Der udspandt sig en del debat om det hensigtsmæssige i at have dele af
bestyrelsen i forskellige aktivitetsudvalg. Da meget af
bestyrelsesmedlemmernes arbejde ligger i disse udvalg, fører det let til
udskydelse af almindelige/hele bestyrelsesmøder, hvorfor den samlede
bestyrelses fælles ageren bliver underprioriteret. Det blev derfor besluttet, at
hele bestyrelsen udgør ét aktivitetsudvalg. Her diskuteres forslag til nye
aktiviteter og deres prioritering. Prioriteres en aktivitet, udpeges en Tovholder,
som sørger for dannelse af en arbejdsgruppe, efterhånden som aktiviteten
skal planlægges og senere gennemføres. Disse kaldes ad hoc udvalg. Af
allerede virkende ad-hoc udvalg har vi tre:
 Vendelbo Walk, Sletved Skov, 16. juni 2018. Tovholder: Poul;
arbejdsgruppemedlemmer Carl Erik, Pia, Kurt A.M. (ny), Lene (ny) og
Niels Christian Mortensen, Hjørringklubben.
 DHL stafet 2017. Tovholder: Lene (der skal snarest findes en dato for
vores deltagelse i 2017)
 Diætist-arrangement i Parkinsonskoleregi. Tovholder: Pia
På mødet nedsatte vi to nye ad-hoc aktivitetsudvalg:
”Standardisering af ansøgning om §18-midler på tværs af kommuner”.
Tovholder: Bjarne. Dette er hjælp til selvhjælp for nye klubbers dannelse, idet
man herved lettere får en økonomisk base.
”Identificering af ildsjæle til nye klubbers dannelse”. Tovholder: Bjarne.
Parkinsonskole(udvalg): Lena er permanent arbejdsgruppemedlem eller
Tovholder på alle Parkinsonskoleaktiviteter. Det sikrer forbindelse til
Landsforeningen, som er økonomisk sponsor på sådanne arrangementer.
Bladudvalget består af Morten og Poul – med Poul som redaktør.
Webudvalget ser ligedan ud, men med Morten som Webredaktør. (Til
orientering har Morten passet websiden lige siden dens etablering (med ham
som manden der gjorde det), og han har også passet den i de seneste to år,
hvor han har været uden for bestyrelsen).
6. Økonomi
På grund af kasserens fravær blev det efter en kort diskussion besluttet, at
udskyde videre behandling til næste møde.
7. Valg af deltagere til næste møde i landsforeningens regi, 6. maj 2017
Grundet Nordjyllandskredsen størrelse har vi ret til at sende én person mere
end kredsformanden til møder i landsforeningens regi. Den anden deltager
kan variere fra gang til gang. Bjarne stillede sig til rådig for førstkommende
møde og blev valgt.
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8. Klubafgrænsning
Med punktet menes, hvor grænsen mellem forskellige klubbers medlemmer
går. Spørgsmålet er initieret af Hjørringklubben. Der er en række
”omegnsbyer/kommuner” til Hjørringklubben, hvori der ikke findes klubber.
Hjørring vil gerne give tilbud til disse medlemmer men finder, at økonomien
hertil er for stram. På mødet var der ikke tid nok til den fornødne diskussion,
hvorfor punktet blev sparket til hjørne til næste ordinære møde (tidspunkt, se
nedenfor).
9. Evaluering af arrangementet i Parkinsonskole-regi med Anders Clausen
Generelt blev foredraget meget positivt vurderet, hvad angår fagligt indhold,
formidling og foredragsholderens evne til at besvare spørgsmål. Enkelte
synes, at der måske blev gabt over for meget; for hvad var det nu lige, der
afgjorde skellet mellem Parkinsons sygdom, parkinsonisme og Atypisk
Parkinson?
10. Nyt fra klubberne
Udskud til næste ordinære møde.
11. Nye mødedatoer
Vi regner med, at der afholdes ca. 5 møder i løbet af valgperioden, men det er
ikke med bestyrelsens sammensætning af erhvervsaktive og pensionister
muligt at lægge en samlet mødekalender for hele året. Vi nøjedes derfor med
fastlæggelse af næste mødes dato. Det blev 9. maj, kl 15.30 – 18.00 hos Pia,
Lindholmsvej 23, 9400 Nørresundby. Der afsættes som sædvanligt maksimalt
kr. 300 til eventuelle spiser/forfriskninger under mødet.
12. Eventuelt
Intet.

Referent
/Poul Israelsen
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