Referat af møde i Nordjyllandskredsen, 24. oktober 2017, kl. 17.00 – 19.40
Sted: hos Poul
Til stede: Inge Als, Kurt A. Michaelsen, Poul Israelsen, Morten Kristensen, Bjarne
Brohus, Kurt Alling Nielsen og Ivan Andersen
Fraværende: Carl Erik Jensen (med afbud), Lene Blicher (med afbud) og Pia Fog
(uden afbud, pga. ufrivilligt kludder med klokkeslettet for mødet)
1. Valg af mødeleder og referent
Morten blev valgt til mødeleder og både Ivan og Poul til referenter. Mødes dagsorden
blev udvidet med punkt 2a.
2. Nyt fra næstformanden
Til orientering er referatet fra sidste møde godkendt efter sædvanlig procedure, dvs.
indsigelse inden for 14 dage efter mødets afholdelse, og ligger tilgængelig på
www.parkinord.dk umiddelbart herefter.
Pia og Poul deltog d. 26. august i Hovedbestyrelsesmødet i Sønderjylland. Her
fremførte de ønsket om, at når foreningen havde gode talere på programmet, at de så
kunne transmitteres ”live” ude i kredsene. De gjorde også opmærksom på, at vi fandt
det mærkeligt, at kredsene skulle lægge dagsordner og mødereferater på web, når
hovedforeningen ikke praktiserede det samme. Det blev besvaret med, at det ikke var
noget krav til kredsene, men at man fandt det hensigtsmæssigt. Hovedforeningen fandt
ikke at dets bestyrelsesmøder var tilstrækkelig interessante alment, men at man
praktiserede at sende referatet til alle kredsenes formænd og næstformænd, og at det
stod disse frit for at videredistribuere.
2a. Henvendelse fra Midt-Nordjyllandskredsen omkring fælles Walk
Henvendelsen drejer sig om, hvorvidt vi i Nordjyllandskredsen ville være
medunderskriver på en fælles ansøgning til hovedforeningen/Unity Walk om tilskud på
kr. 100.000. Arrangementet skulle finde sted på Mors en blandt tre mulige datoer i
foråret 2018. Den praktiske afvikling skulle lægges i hænderne på ”Fodslaw”, mens
reklamer, bannere, underholdning m.v. MidtNord ville stå for.
Efter en lang og grundig drøftelse blev det besluttet, at vi ikke kan være
medunderskriver på en ansøgning til hovedforeningen/Unity Walk, men at vi gerne
reklamerer for arrangementet i vores kreds og klubber med opfordring til at deltage – og
med mulighed for fælles buskørsel, hvis deltagerantallet tillader det.
Dette er efterfølgende skrevet til MidtNord med følgende begrundelse: Når vi er
tilbageholdne med at være medansøger, er det fordi, vi ikke lige kan se at
opmærksomhedsskabelse omkring parkinsons sygdom og fremskaffelse af midler til
forskning i parkinson er det/de primære formål. Og det, formoder vi, er afgørende for at
få tilskuddet. Vi har selv her i kredsen arbejdet på et stort aktivitetsarrangement til
afvikling i juni 2018 med det/de formål. Vi må imidlertid nok se i øjnene, at vi kommer til
at udskyde det, idet flere af de primære ildsjæle er blevet ramt af alvorlig sygdom i den
nærmeste familie. Vi bliver derfor næppe konkurrenter i en ansøgning. Endelig
beslutning træffes på et planlagt møde d. 1. november. MidtNord informeres om
beslutningen.

3. Lene Saugbjerg udtræder af bestyrelsen af helbredsmæssige grunde.
Vi har to ligestillede suppleanter: Kurt Alling og Inge. Efter fælles overenskomst de to
imellem indtræder Inge i bestyrelsen. Da vi har praksis for, at suppleanter deltager i
møderne, og vi stort set aldrig afholder afstemninger, har bestyrelsen fortsat glæde af
dem begge.
Vi ønsker Lene god bedring og takker for hendes indsats i bestyrelsen. Især har Lene
trukket store læs i forbindelse med DHL stafetterne, hvorfor hendes indsats her vil blive
savnet.
4. Regnskab og økonomi
Grundet Carl Eriks forfald udskydes dette punkt. Carl Erik havde dog meddelt
kassebeholdningens størrelse, som synes tilfredsstillende givet restperiodens længde.
5. Hvilke emner kan afgøres via internetkontakt/PC kontakt, og hvilke skal på
bestyrelsens møder?
Konklusionen blev, at emner, der kræver to-vejs-kommunikation, ikke egner sig til
behandling via internettet. I tilfælde af at emnet er uopsætteligt, afgøres det i
forretningsudvalget, og beslutningen meddeles den samlede bestyrelse hurtigst muligt
herefter.
6. Opbevaring af messeudstyr
Messeudstyr handler om reklamematerialer udarbejdet af hovedforeningen. Punktet
blev hurtigt behandlet, idet Carl Erik har tilbudt at huse materialet, så længe det drejer
sig om ting, der kan opbevares i u-opvarmet rum. Kredsen klaveret forbliver dog
opbevaret hos Bjarne.
7. Praktisk afvikling af Parkinsonskolearrangementet d. 11. november (ernæring og
tandpleje)
•

•
•
•
•
•
•

Ved en fejl er der ikke angivet deadline for tilmelding til arrangementet. Det blev
på mødet sat til d. 7. november. Morten lægger dette op på hjemmesiden, og
sender mail til alle medlemmer i kredsen herom. Vi kender så antal deltagere d.
8. november. Det fremgår af annonceringen, at alle skal melde sig til Lena på
tlf./mail. Det gælder også bestyrelsesmedlemmer.
Alle bestyrelsesmedlemmer, der deltager, forventes at møde én time før, kl. 8.30
(Poul undtaget).
Pia byder velkommen.
Kaffe/the, lokaler, service, tallerkner, lyd, PC, lyskanoner sponseres af Hasseris
Gymnasium.
Pia og Bjarne snakker sammen om sang, sangmateriale og klaver til fællessang.
Poul bestiller morgenbrød, smør, ost, marmelade mv. i Føtex. Bjarne afhenter
morgenbrød mv. der.
Poul bestiller håndmadder hos slagter Ole i Skrågade, Nørresundby. Det
forventes, at Ole har gratis levering til gymnasiet.

•
•

Inge skaffer Øl/vand.
Foredragsholdere informeres om at medbringe egen PC og/eller slideshow på
USB.

8. Parkinsondans på landsplan (sponsor Trygfonden) – kan vi sprede budskabet
yderligere?
I hvert fald tre bestyrelsesmedlemmer deltager og er meget begejstrede. Det vigtige for
os som bestyrelse er at sikre os, at alle i kredsen er informeret om muligheden for at
deltage, og hvordan man melder sig til. Følgende må placeres i bladet og på web:
Parkinsondansen foregår på Aalborg Danse Center (ADC) på Fillipskolen,
Sohngårdsholmsvej 53B, 9000 Aalborg. ADC’s tlf. er 2217 1212 og mailadresse
aalborgdansecenter@gmail.com. Man melder sig til ved at gå på deres hjemmeside
www.ADC.dk, hvor kan man se holdbeskrivelse og tilmelde sig på hold 216B. Der gives
danseundervisning i Parkinson Dans tirsdag eller fredag, begge dage kl. 16.45 til kl. 18.
Der afsluttes med en kop kaffe med småkager. Prisen for indmeldelse er kr. 60 og kr.
163 for danseundervisningen, som foreløbig kører til det nye år. Se i øvrigt tilmelding
ADC’s hjemmeside. Undervisere er: Aase og Jørn Brøndum-Nielsen samt Tina Raun
Nielsen.
Morten kontakter Brøndum-Nielsen med henblik på artikel og billeder til Web og blad.
9. Næste mødedato
Fastsat til 8. december hos Pia, kl. 16.00 – 18.00 med efterfølgende spisning. Pia
samarbejder med Lena om at få den nye direktør i hovedforeningen til at deltage.
10. Eventuelt
•

•
•

•
•
•

Morten arbejder på at lave et samlet skema over, hvordan kredsens forskellige
kommuner administrerer §18-midler. Hidtidige undersøgelser tyder på ret stor
variation fra kommune til kommune.
Overlæge Christian Winge er et varmt bud på en person, som vi gerne vil have til
et Parkinsonskolemøde i Nordjyllandskredsen - gerne 2018.
Vores pårørendekoordinator, Gitte Blanck Kristensen, har haft en meget trist
oplevelse med henblik på at få en artikel i vores landsblad (afslået). Hun tager
den i første omgang selv op på et møde med redaktionen.
Cafe Parki skifter/præcisere navn. Navnet Aalborg klub genopstår. Der
redegøres herfor på web og i blad.
Morten har snakket med Parkinsonkoordinator-teamet i Aalborg. De vil gerne
stille op på et kredsarrangement. Vi tager det på dagsorden for næste gang.
Der skal snarest fastlægges dato for generalforsamling.

Referent
/Ivan og Poul

