Referat af kredsbestyrelsesmøde d. 6. maj 2015
Til stede: Lena, Kurt, Bjarne, Carl Erik, Palle, Ivan, Henrik og Poul
Fraværende med afbud: Kirsten

1. Valg af ordtyrer: Kurt blev valgt. (Poul er referent)
2. Formanden har ordet




Lena bød Ivan velkommen, idet han var forhindret i at deltage sidste gang, det konstituerende
møde.
Kurt deltager i Hovedbestyrelsesmødet i København.
Landssekretariatet efterspørger simplere regnskabsføring fra kredse og klubber. (Det bliver
interessant at høre, hvordan man har tænkt sig at gennemføre det).

3. Økonomi






Carl Erik redegjorde for økonomien, som ser fin ud.
Nordjyder, der deltager i Parkinson Unity Walk d. 30. maj i København, bliver støttet økonomisk af
Parkinson Unity Walk udvalget med kr. 5.000, af Frederiksbergkredsen med kr. 5.000, af
Vestjyllandkredsen med kr. 5.000 kroner og af Rotary Nibe med andre 5.000 kroner (TAK). Busturen
hænger derfor økonomisk fornuftig sammen.
Kredsen har modtaget kr. 10.000 i medfør af testamente fra Dorthe Kristine Jørgensen. Skønt – og
med taknemmelighed.
Bjarne og Carl Erik deltager som vore repræsentanter i Lions Club Hals’ 40 års jubilæum d. 16. maj,
hvor klubben benytter lejligheden til at donere beløb til velgørende formål, herunder kr. 10.000 til
Parkinsonforeningen Nordjyllandskredsen. Det påskønner vi med stor tak.

4. DHL stafetten 2015, d. 25. august, kl. 18.00




Vi satser på, at Kirsten og Jørgen Nørbalk i lighed med sidste år tager sig af det praktiske med
tilmeldinger og trøjer. Det fremgår da også af det nummer af Parkiposten Nordjylland, som er på
gaden om få dage.
Poul har efterfølgende skrevet nogle linjer til Landsforeningens blad, hvor han udfordrer de andre
kredse i landet med, hvem der kan stille med det største antal deltagere i årets DHL. Vi i
Nordjyllandskredsen satser på igen at vinde! Sidste år stillede vi med 120 deltager, men det gør det
jo ikke i år! I år er vi 9 medlemmer i kredsbestyrelsen (med suppleanter), så hvis vi hver især lægger
os i selen for at etablere fire hold (gå eller løbe er lige meget), bliver vi 180. Skal vi vinde eller hva’?
Vi skal derfor have reserveret et telt af den størrelse.

5. Parkinsonskolen


Vi har gennem længere tid arbejdet med et arrangement omkring medicinering med en apoteker.
Apotekeren i Brønderslev har stillet sig til rådighed. Herligt. Bjarne og Palle indgår i et
hurtigarbejdende udvalg for at undersøge, om dette arrangement kan kombineres med et andet
tema og dermed danne baggrund for en Parkinsonskole-dag. Arrangement planlægges til at finde
sted d. 19. september.

6. Klubber og udvalg




Der er i det kommende nummer af Parkiposten indlæg fra både Bjarne og Kurt med henblik på at
skabe flere lokale klubber, herunder hvordan man helt praktisk kommer i gang.
Ivan kontakter arrangørerne af Tall Ship Race Aalborg, der finder sted d. 1.-4. august, for at høre,
om der er mulighed for, at der kan etableres et særligt arrangement for Parkinsonramte.
Kurt tager kontakt til Morten vedrørende rapportering fra Yngreklubben.

7. Eventuelt



Det bør undersøges om vi på vores hjemmeside kan lave en lille ”køb- og slagsservice”
Det bør også undersøges, om hjemmesiden kan gøres lidt mere interaktiv, for eksempel gennem
etablering af en ”blog”.

Kurt kontakter Morten i begge sager.

Ref./Poul

