Referat af møde i Nordjyllandskredsen, 8. december 2017, kl. 16.00 – 18.00
Sted: hos Pia
Til stede: Pia Fog, Lena Blicher, Inge Als, Kurt A. Michaelsen, Carl Erik Jensen, Poul Israelsen, Bjarne Brohus (til ca.
kl. 17.30), og Ivan Andersen (fra ca. 16.45)
Fraværende: Morten Kristensen (med afbud) og Kurt Alling (med afbud)
1. Valg af mødeleder og referent
Pia blev mødeleder og Poul referent.
2. Godkendelse af dagsorden
Mødets dagsorden blev udvidet med punkt et antal punkter. Dagsordenen kom herefter til at se således ud:
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15.

Valg af mødeleder og referent
Godkendelse af dagsorden
Siden sidst ved formanden (m.fl.)
Regnskab og økonomi
Generalforsamling – dato, sted, besøg fra København….
Opbevaring af messeudstyr
Parkinsondans i kredsen
a. Nyt Parkinsonskolearrangement: Anne Korsgaard/Elisabeth Dalsgaard (dans)?
b. Nyt Parkinson arrangement: Christian Winge (tværfaglighed/parkinsonkoordinator)?
Gennemgang af §22, stk. 4 – afrapportering af klubbernes økonomi
Eventuelt besøg af parkinsonkoordinator Aalborg
Artikel om parkinsondans til bladet
Artikel om diæt og tandpleje til bladet
Dato for næste møde
Eventuelt

3. Siden sidst ved formanden (m. fl.)
Parkinsondans kører fint og flere steder kommer til efter jul (se nedenfor).
Der har været afholdt julefrokost i Hjørringklubben med deltagelse af direktør Astrid Blom plus deltagere fra
Aalborgklubben; fint arrangement.
Der er også afholdt julefrokost i Hou (Netværk Øst regi); god frokost, men maden var ikke noget at skrive hjem om.
Bjarne deltog ikke i sidste hovedbestyrelsesmøde med henblik på at redegøre for et IT-projekt om Parkinsons
sygdom, som han (m.fl.) arbejder på. Begrundelsen er, at han ikke fandt opbakning til at holde et kort møde under
arrangementet den 11.11. (redaktør: pga. tidsmangel), hvor han ville redegøre for projektet. Bjarne (m.fl.) laver en
kort skriftlig redegørelse til kredsbestyrelsen om, hvad projektet går ud på. Herefter bliver det lettere at
kommunikere omkring projektet.
4. Regnskab og økonomi
Økonomi, herunder kassebeholdning, er tilfredsstillende.
5. Generalforsamling – dato, sted mv.
Datoen blev fastlagt til d. 7. april, idet det var en af de få dage, hvor vores nye direktør i Parkinsonforeningen,
Astrid Blom, kunne komme. Vi reserverer en time til hendes indlæg forud for afholdelse af den egentlige
generalforsamling. Endvidere stillede Pia sig til rådighed for at optræde med to sange (til akkompagnement af
egen pianist). Vi fastholder dog også traditionen med fællessang.
Vi afholder generalforsamlingen det sædvanlige sted, Liselund Ældrecenter. Lena tager sig af det praktiske i forhold
til reservation af lokale, formiddagskaffe, frokost mv. Vi starter på det sædvanlige tidspunkt, kl 9.30. Dagsordenen
for generalforsamlingen er den sædvanlige, og fremgår af vedtægterne. Prisen er også de sædvanlige kr. 50. Lena
modtager tilmeldinger. Deadline for tilmelding er 3. april.
På valg er: Bjarne Brohus, Pia Fog, Carl Erik Jensen og Inge Als (som har afløst Lene Saugbjerg)

Øvrige medlemmer af kredsbestyrelsen er ikke på valg: Ivan Andersen, Morten Kristensen, Kurt Michaelsen og Poul
Israelsen. Og formanden, Lena, er heller ikke på valg.
Suppleanter er altid på valg: Kurt Alling Nielsen
Poul laver opslag i bladet om dagens forløb med angivelse af tider. Så snart det foreligger, går det også på
www.parkinord.dk.
6. Opbevaring af messeudstyr
Var også på sidste mødes dagsorden, hvor Carl Erik gav tilsagn om at opbevare udstyret i u-opvarmet lokale. Carl
Erik laver også inventarliste, når udstyret er placeret. Bjarne opbevarer fortsat klaver mv. i opvarmet rum.
7. Parkinsondans i kredsen
Der kommer flere dansetilbud rundt omkring i kredsen. I Nibe startes et hold d. 10. januar på Solsidevej; Tina Raun
Nielsen søger også at starte sit eget hold. Følg med under parkinsondans på hovedforeningens hjemmeside.
Værd at bemærke er, at et hold ikke kan påbegyndes før dansetræneren har modtaget undervisning i
hovedforeningen. Og træneren er selv ansvarlig for at finde egnede lokaler og administrere økonomien.
8. a. Nyt Parkinsonskolearrangement: Anne Korsgaard/Elisabeth Dalsgaard (dans)
Efter nogen drøftelse besluttedes det, at der nok var tilstrækkelig fokus på parkinsondans for tiden på nationalt,
kredsmæssigt og klublokalt hold. Det blev sendt til overvejelse i aktivitetsudvalget for Vendelbo Walk, om det var
noget her.
9. b. Nyt Parkinsonskolerrangement: Christian Winge (tværfaglighed/parkinsonkoordinator)
Overlæge Christian Winge, Roskilde hospital, er stor fortaler for tværfaglighed i forskning og behandling af
parkinsonpatienter. Han kunne være et godt bud.
Andre emner kom dog også op, herunder neurohealing m.v.
Alt i at mundede diskussionen ud i, at punktet måtte på næste kredsbestyrelsesmøde igen.
10. Gennemgang af §22, stk. 4 – afrapportering af klubbernes økonomi
Paragraffen handler om klubbernes afrapportering til kredsen om deres økonomi. Dette skal iflg. vedtægterne
finde sted senest 1. februar, og formen skal aftales mellem klub og kreds. Carl Erik sender en reminder til
klubberne før nytår og angiver, hvad han gerne vil have af information. Det bemærkes, at klubbens økonomi ikke
indgår i kredsens regnskab, og at kredsen ikke optræder som revisor eller lignende over for klubben.
11. Eventuelt besøg af parkinsonkoordinator Aalborg
På sidste møde redegjorde Morten for, at parkinsonkoordinatoren for Aalborg gerne stillede sig til rådighed for et
arrangement. Da Morten fra fraværende på dagens møde blev det besluttet, at Inge tager kontakt til Morten
herom.
12. Artikel om parkinsondans til bladet
Inge stillede sig til rådighed for at skrive en artikel om Parkinsondans til næste nummer af Parkinord. Inge
koordinerer med Morten, som har en eller anden aftale om billeder og tekst med danseinstruktør Jørgen
Brøndum-Nielsen.
13. Artikel om diæt og tandpleje til bladet
Pia og Poul tager sig af dette.
14. Dato for næste møde
14. februar, kl. 17.00 – 19.30 hos Carl Erik privat.
15. Eventuelt
Intet
/Poul
referent

