Referat af møde i Nordjyllandskredsen, 13. november 2018, kl. 19.00 – 21.00
Sted: hos Lena
Til stede: Pia Fog, Lena Blicher, Inge Als, Carl Erik Jensen, Ivan Andersen, Kurt A.
Michaelsen (fra kl. 19.30), Kurt Alling Nielsen, Kent Sørensen og Poul Israelsen
Fraværende med afbud: Bjarne Brohus og Morten Kristensen
Dagsorden:
1. Valg af mødeleder
Ivan blev valgt
2. Valg af referent
Poul blev valgt
3. Godkendelse af dagsordenen
Et punkt 12b blev tilføjet: Generalforsamlingsdato og sted i 2019. Ellers godkendt.
4. Siden sidst (Pia m.fl.)








Morten har fået nyt telefonnummer, som allerede fremgår af hjemmesiden,
www.parkinord.dk, og som er 5237 9897.
Vi har modtaget dagsorden for hovedbestyrelsesmødet d. 17. november. Her er det
interessant at bemærke, at det indstilles, at hovedforeningen investerer i et nyt
medlemssystem. Det nuværende er forældet og med en dårlig og dyr
serviceleverandør. Nyt system koster kr. 200.000, som til gengæld forventes at
spare meget tid i sekretariatet.
”Vores” Parkinson App udvikler sig stadig. Pia har underskrevet et dokument, som
fortæller, at Parkinsonforeningen støtter udviklingen heraf. Det har betydning for
udviklernes mulighed for at rekruttere neurologer og patienter som
samarbejdspartnere i den fortsatte APP-udvikling.
Pia opfordrer alle kredsmedlemmer til at møde op til en eller flere klubber
julefrokoster/nytårskure. Se seneste nummer af Parkiposten eller hjemmesiden
(www.parkinord.dk) omkring datoer i de forskellige klubber.
Poul kunne fortælle, at Trygfonden er tilfreds med den fremsendte
evalueringsrapport og det ligeledes fremsendte underskrevne regnskab. Bevillingen
– kr. 75.000 – fra Trygfonden kan derfor anses som færdigbehandlet. Det betyder,
at Vendelbo Walk – Parkinson Unity Walk i Slotved Skov i Sindal d. 16. juni 2018
ender med et overskud på kr. 122.066. Aktivitetsudvalget mødes snarest mhp. at
drøfte Vendelbo Walk/Parkinson Unity Walks fremtid i Nordjylland og drøfte
disponeringen af overskuddet fra sommerens Walk. Indstillingen sendes til
Nordjyllandskredsens bestyrelse, som har den endelige afgørelse.

5. Økonomi
Regnskabsåret slutter 31.12.2018. Eneste udestående aktivitet i kredsen før da er
Parkinsonskolen med Advokat. Vi er derfor fortrøstningsfulde om, at vi får overskud i år i
Kredsen. Bemærk: Walken har sit eget regnskab uafhængigt af Kredsens regnskab.
6. It- kurser (Morten)
Morten oplyser, trods afbud til mødet, at han arbejder på muligheder sammen med
Ældresagen.

7. Nyt Layout på hjemmesiden (Morten)
Morten oplyser – trods sit afbud – at han er i gang.

8. Paragraf 18 midler
Formålet med dagsordenspunktet var at få en pejling på, hvad status er i de forskellige
klubber med hensyn til ansøgning af disse midler lokalt. Midlerne søges netop af de
enkelte klubber – og bruges i den enkelte klubber. Kurt A.N. kunne oplyse, at man havde
søgt i Himmerlandsklubben, og at man i øvrigt havde etableret sig med eget CVRnummer. Det var et åbent spørgsmål, hvilke andre klubber, der har søgt. Skal de nye
Frederikshavnsklub have hjælp – ubesvaret!
9. Event på SOSU Nord/ Tech College
Grundet Mortens fravær blev det ikke drøftet. Vi ved fra sidste møde, jf. referatet, at det
sædvanlige program ikke lykkedes. Så uddybning heraf udskydes til næste møde.
Carl Erik kunne til gengæld fortælle, at et just gennemført arrangement for fysioterapeuter
var yderst vellykket. Godt, og tak for indsatsen.
10. Opfølgning på nye tiltag ang. Frederikshavn/Sæby (Bjarne)
Grundet Bjarnes fravær blev punktet ikke drøftet. Poul gjorde dog i sin egenskab af
redaktør for Parkiposten opmærksom på, at der i det just udkomne blad er en opfordring til
at tilmelde sig den NYE klub.
11. Opfølgning på sidste møde med Kolbrun og Inge Rasmussen
Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af Kurt M. Ivan A., Bjarne B. samt Inge
A. Der er afholdt ét møde, og vi havde modtaget et referat herfra. Det blev efter en
længere drøftelse vedtaget, at arbejdsgruppen afholder yderligere et møde for at zoome
ind på nogle få initiativer til den førstkommende indsats.
I arbejdsgruppen skal man fremover være opmærksom på, om det er
samarbejde/aktiviteter mellem kommune/fagprofessionelle og kreds/klub der er tale om,
eller man kikker på aktiviteter/kurser mellem parkinsomramt/pårørende og kreds. Det er
det første, der i denne sammenhæng er i fokus.
12. Parkinsonskolen: Hvordan gik det sidste arrangement (Inge)
Inge modtager refusion for udgifter til arrangementet, herunder gavevin til de to
medarbejdere, som var medarrangører af eftermiddagen. Inge havde lovet, at de
efterfølgende ville få et eksemplar af Parkiposten, hvori arrangementet ville blive
publiceret.
(Inge har efterfølgende afleveret disse eksemplarer og fået tilbagemelding om, at vi er
velkommen an anden gang. Super!
12b. Generalforsamlingsdato og sted i 2019.
Datoen blev fastsat til lørdag d. 30. marts, kl. ca. 9 – 15. Ivan undersøger, om vi kan være
på det sædvanlige sted, Liselund Ældrecenter i Vodskov. Ivan har efterfølgende meldt
tilbage, at Liselund er på plads. Fint!
13. Eventuelt
Det blev kastet op som idé, om man skulle arrangere et årsmøde for nye medlemmer i
parkinsonforeningen. Det gør man vist i Odensekredsen. Skal det i givet fald være på klubeller kredsniveau? Tages op senere.
14. Næste møde
22. januar, kl. 16 – 18, efterfulgt af julefrokost. Hos Pia.

15.11/Referent Poul

