Referat af møde i Nordjyllandskredsen, 14. februar 2018, kl. 17.00 – 19.00
Sted: hos Carl Erik
Til stede: Pia Fog, Lena Blicher, Inge Als, Kurt A. Michaelsen, Carl Erik Jensen, Bjarne
Brohus, Ivan Andersen, Morten Kristensen, Poul Israelsen og Kurt Alling
Fraværende: Ingen
Dagsorden:
1. Valg af mødeleder og referent
Kurt A.M. blev ordstyrer og Poul/Ivan referenter
2. Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet et punkt 8b: Landslotteri
3. Siden sidst
Poul gav på vegne af arbejdsgruppen for Vendelbo Walk en længere redegørelse for
status. Det refereres ikke her, idet arrangementet allerede kan læses på parkinord.dk og
der kommer en artikel herom i Parkiposten med udsendelse i næste uge (8 uge).
Diskussion gav anledning til, at Bjarne vil tage kontakt Dansk Handicap Forening. Der blev
gjort opmærksom på, at vi for et par år siden fik donation fra Lions Hals.
Carl Erik havde lavet og præsenterede en inventarliste over ting kredsen råder over; det
handler f.eks. om oplysningsbannere, reklame bannere etc. Det tages op til senere
drøftelse, om ikke den skal lægges på hjemmesiden, så især klubberne kan se, hvad de
kan låne.
4. Regnskab og økonomi
Carl Erik er meget tæt på at have regnskabet for 2017 færdig. Det viser et mindre
underskud, men inden for det kredsens økonomi kan håndtere. På næste møde – før
generalforsamlingen – ser vi det endelige regnskab med revisorunderskrift, og vi tager en
drøftelse af budget for 2018, hvor Carl Erik forelægger et udkast udarbejdet i samarbejde
med revisor.
Det blev vedtaget at hver klub får kr. 3.000 i tilskud i lighed med sidste år.
5. Generalforsamling – valg til bestyrelsen – Vil de afgående modtage genvalg og hvis ikke
har vi så nye emner
De sidste detaljer omkring generalforsamlingen blev drøftet.
Lena oplyste, at Astrid Blom kommer til Nordjylland dagen før, hvorfor placeringen af
hendes indlæg tidligt på dagen for generalforsamlingen ikke frembyder noget problem.
Der er brug for at finde nye medlemmer til bestyrelsen. Måske har vi brug for to nye
medlemmer. Det vil være rart at få deltagelse fra flest mulige af klubberne. Lena har
modtaget forespørgsel fra et medlem i Frederikshavn om oprettelse af en klub der. Det
følges der op på, også hvad kredsbestyrelsesdeltagelse angår. Lena og Kurt A.M.
undersøger sammen, om der er potentialer i Jammerbugt. Poul undersøger potentialet i
klub Vesthimmerland og Hjørring.

Det blev besluttet, at alle kredsbestyrelsesmedlemmer (Poul undtaget) møder en time før
start, dvs. 8.30.
6. Danseworkshopstilbud
Fra hovedforeningen tilbydes tre gratis danseworkshops i Parkinson Ballroom Fitness i
kredsen i 2018. Den første er i Frederikshavn den 4. april kl. 10-14.30, den næste er i
Aalborg den 21. august kl. 10-14.30, og den tredje er i Hjørring den 27. november kl. 1115.30. De to første timer er for parkinsonramte og pårørende, og den resterende tid er for
instruktører (det rykkes en time ved workshoppen i Hjørring). Elisabeth Dalsgaard er
underviser.
Der anmodes om hjælp til at finde egnede lokaler. Med en vis tøven over for opgaven,
som i forhold til Frederikshavn falder med kort varsel, blev opgaven fordelt således:




Lena tager sig af d-shoppen i Frederikshavn bl.a. gennem kontakt til personen fra
Frederikshavn, der gerne ser en klub etableret der.
Ivan tager sig d-workshoppen i Aalborg, og
Poul tager af den i Hjørring.

7. Evt. besøg af parkinsonkoordinator?
Når der er aftalt bestyrelsesmøder efter d. 19.03. eller efter generalforsamlingen, tager
Morten kontakt til Aalborg kommunes parkinsonkoordinator, Kolbrun Hedinsdottir, med
henblik på at lave en aftale, hvor hun kan komme og fortælle om måden, hvorpå
parkinsonteamet arbejder.

8. Parkinsonskolen
Vi har ikke tid til at arrangere et møde her i foråret. Til efteråret vil vi forsøge med
overlæge Christian Winge, Roskilde hospital, tidligere Bispebjerg hospital. Lena tager
kontakt.
8b. Landslotteri
Lotteriet er initieret af Hovedforeningen og omfatter 30.000 lodder af kr. 30 pr. stk. I først
omgang udleveres 1.000 lodser pr. kreds. Man ønsker, at der gøres reklame for det på de
kommende generalforsamlinger. Sælgeren får kr. 5 for hvert solgt lod. For at øge salget
skal man gerne kunne modtage penge på Mobil Pay. Man søger én ansvarlig pr. kreds,
som kan koordinere salget i kredsen og dens klubber, og som stiller sit telefonnummer til
rådighed for MobilPay. Ingen i kredsbestyrelsen stillede sig til rådighed herfor. Poul
kontakter Allan Bergholt, den ansvarlige for Hovedforeningens fundraising-udvalg.
9. Næste møde dato
Mandag d. 19. marts, kl. 19.00 – 21.00, hos Carl Erik.
10. Eventuelt
Det blev fremført, at man savnede information om, hvad der foregår i Hovedforeningsregi.
Det kom dog samtidig frem, at det nu – langt om længe – skulle være vedtaget i

Hovedforeningsregi, at man på web vil offentliggøre dagsorden og referat af
bestyrelsesmøder.
Der blev udarbejdet et tentativt forslag til dagsorden for næste møde d. 19.marts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af mødeleder og referent
Godkendelse af dagsorden
Årsregnskab for 2017 og budget for 2018
Sidste forberedelse til generalforsamling
Udarbejdelse af Årshjul, udspil ved Lena
Evt.

Referenter
Ivan og Poul

