Referat af møde i Nordjyllandskredsen, 9. maj 2017 kl. 15.30 – 18.00
Sted: hos Pia Fog
Til stede: Pia Fog, Lena Blicher, Kurt A. Michaelsen, Carl Erik Jensen, Poul Israelsen,
Morten Kristensen, Bjarne Brohus
Fraværende: Lene Saugbjerg (med afbud), Inge Als (ferie), Kurt Alling (?) og Ivan
Andersen (uden afbud)
1. Valg af mødeleder
Pia blev valgt.
2. Valg af referent
Grundet Lenes fravær blev Poul valgt.
3. Nyt fra formanden
Tre emner fra det just overståede hovedbestyrelsesmøde i København (6. maj med
deltagelse af Lena og Bjarne fra os) blev omtalt af Lena:





Valg af ny direktør efter Mette Holsts pensionering blev med Lenas og Bjarnes
billigelse overladt til Hovedbestyrelsens forretningsudvalg at afgøre.
Tina Ravn Nielsen er af Parkinsonforeningen valgt til at være Nordjyllandskredsens
dansekoordinator. Tina er derfor bindeleddet mellem de landsdækkende
danseinitiativer og os som kredsbestyrelse.
Valg af en Parkinsonkoordinator i hver kommune har høj prioritet i landsforeningen.
Se selvstændigt punkt nedenfor.

4. Generalforsamlingsreferat
Punktet er kun på bestyrelsesmødet, fordi der ikke på mødedatoen er fundet en endelig
forklaring på fejlen i det på generalforsamlingen fremlagte regnskab (regnearket, der skal
bruges hertil, driller). Det blev besluttet, at Carl Erik arbejder videre hermed i dialog med
revisor Ivan Møller. Generalforsamlingsreferatet lægges på Web i sin nuværende form
med en bemærkning om, at så snart der foreligger en regnskabsafklaring, suppleres der
med oplysninger herom via et efterskrift til referatet.
5. Regnskab
Regnskabet for 2016 er behandlet under punkt 4.
Til næste møde laves der udkast til budget ved Carl Erik. Dette fremsendes 2-3 dage før
mødet (se mødedato nedenfor). Vi laver budget for et helt kalenderår (1.1 – 31.12), og der
tages udgangspunkt i 2018. Efterfølgende laves de nødvendige justeringer for at finde
budgettet for den resterende del af 2017, 1.6.2017 – 31.12.2017.
For så vist angår 2017, blev det dog allerede vedtaget, at hver klub modtager kr. 3.000.
Det er det halve af sidste år. Der er to grunde til det mindre beløb. Den første er, at
kredsen ikke længere modtager §18 midler, idet disse nu til dags går direkte til de klubber,
som ansøger om og modtager disse beløb. Den anden er, at kredsens økonomi er stram

med en meget begrænset egenkapital. Poul laver skrivelse til klubformændene, som
forklarer ovenstående baggrund for de vedtagne kr. 3.000 pr. klub i år.
I forlængelse af økonomi fik Poul til opgave at få afklaret aftalen med BB Consulting
vedrørende antal redaktionelle sider, antal annoncesider og samspillet til portobeløbet pr.
blad.
6. DHL stafet
Datoen bliver d. 30. august. Der er egenbetaling pr. deltager på kr. 100. Sidste år var det
gratis for den enkelte, idet hovedforeningen betalte for alle deltagere. Begrundelsen for
egenbetalingen er stærkt reduceret økonomi i hovedforeningen. Der betales i år kr. 10 pr.
pølse hhv. pr. øl/vand. Maks. antal deltagere er 100 efter først-til-mølle princippet.
7. Emner til Parkinsonskolen/brainstorming
 Vi satser på afvikling af et fælles parkinsonskole arrangement med deltagelse af
diætist og tandlæge. Vi skyder efter et møde i oktober. Pia og Poul koordinerer.
 Aalborg klubben arbejder på at arrangere IT-instruktion, for de der ønsker det,
indenfor e-boks, facebook, internet. Det bliver ’hands-on-instruktion’ af
superbrugere en gang i foråret 2018.
 Tema: Dilemmaet pleje vs. ægtefælle, og offentlige støttemuligheder for at
begrænse dette dilemma, herunder aflastning.
 Kan vi lave et ’visitkort’, som fortæller man er parkinsonramt, og som også har
værdi som rabatkort?
8. Parkinsonkoordinator
Lena og Kirsten Nørbalk har tidligere arbejdet med emnet i forhold til Nordjylland;
desværre uden held.
Morten tager stafetten og rapporterer på næste møde om udfordringer og muligheder for
støtte i landsforeningen.
9. Klubberne, herunder nye klubbers dannelse
Rapportering fra klubber udsat.
Der udspandt sig kun en kort debat omkring Bjarnes initiativ med at få nye klubber op at
stå. Tiden gjorde, at det må tages op igen på næste møde.
10. Hvordan styrer vi distribution af kredslister til klubberne
Udsat til næste møde.
11. Næste mødedato
6. juni kl. 9.00 – 12.00 hos Pia
12. Eventuelt
Punkt til en senere dagsorden: Kan vi skabe et bedre Parkiposten?

