Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Parkinsonforeningen
Nordjyllandskreds 2018
24. april, kl. 19.15 - kl 21.15
Sted: Hos Poul, Mellem Broerne 15, 1th, 9400 Nørresundby
Til stede: Inge Als, Lena Blicher, Pia Fog, Ivan Andersen, Bjarne Brohus
(suppleant), Poul Israelsen, Carl Erik Jensen, Morten Kristensen, og Kurt Alling
Nielsen (suppleant), Kent Sørensen.
Fraværende uden afbud: Kurt A. Michaelsen
Dagsorden:
1. Valg af mødeleder
2. Valg af referent
3. Præsentation af nye og gamle medlemmer
3b. Godkendelse af dagorden
4. Meddelelser fra formanden
5. Konstituering af den nye bestyrelse
6. Godkendelse af generalforsamlingsreferatet
7. Økonomi
8. Årshjul (mødeplan for kredsbestyrelsen, forslag fremlægges)
9. Parkinsonskoledag i efteråret (Nye ideer modtages gerne)
10. Andre arrangementer
11. Vendelbo Walk
12. Ny mødedato
13. Eventuelt
Ad 1: valg af mødeleder
Morten blev valgt.
Ad 2. Valg af referent
Poul blev valgt.
Ad 3. Præsentation af nye og gamle medlemmer
Præsentationen blev kort, idet det eneste nye medlem var Kent Sørensen.
Ad 3b. Godkendelse af dagorden
Ét nyt emne blev tilføjet som punkt 10b.
Ad 4. Meddelelser fra formanden
Pia bemærkede:
 at der er Hovedbestyrelsesmøde d. 5. maj, hvor hun selv planlagde at deltage.
Vi har ret til at sende to deltagere, hvor nummer to normalt forventes at være
næstformanden.
 8. juni er der tilbud om deltagelse i kursus i Høje Taastrup for nye
formænd/næstformænd.





Skal vi have DHL stafetdag i år, er det d. 29. august i Aalborg. Det er ikke pt. i
kredsen besluttet, om vi deltager i år. Efterfølgende har Forretningsudvalget
besluttet, at vi står over i år – Vendelbo Walk sluger alle kræfter fra
medlemmer og kredsbestyrelse.
Der synes at være gennembrud i forsøget på opstart af en klub i Sæby
/Frederikshavn. Bjarne har været aktiv i den henseende. To personer har vist
interesse for opstart. Det drejer sig om Poul Andersen og Claus Rask. Bjarne
fortsætter med stafetten på kredsens vegne.

Ad 5. Konstituering af den nye bestyrelse
Efter en kort indledende diskussion og konsultation af Parkinsonforeningens
vedtægter gældende for en kreds blev det besluttet, hvilke poster vi skulle have i den
nye kredsbestyrelse. Det drejer sig om næstformand (formanden, Pia, er jo direkte
valgt på generalforsamlingen), kasserer, sekretær, Webmaster, bladredaktør, og
forretningsudvalg. Der var principielt enighed om, at posterne som formand og
næstformand med fordel kunne bestå af en parkinsonramt og en ikke-parkinsonramt
person. På den anden side kræver det, at der er villige personer. Med konsensus er
de valgte følgende:
Sekretær: 1. sekretær, Inge, og 2. sekretær, Poul
Kasserer: Carl Erik
Næstformand: Poul
Webmaster/kredslisteansvarlig: Morten
Bladredaktør (Parkiposten): Poul
Forretningsudvalget består af formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Forretningsudvalget træffer beslutning i uopsættelige sager.
Ad 6. Godkendelse af generalforsamlingsreferatet
Blev godkendt med en korrektion af efternavnet på generalforsamlingens dirigent.
Ad 7. Økonomi
Carl Erik redegjorde for status på økonomien. Heraf fremgik, at vi nu har fået oprettet
én yderligere konto, hvorover al betaling vedrørende Vendelbo Walk vil blive kørt.
Kasseren kunne også fortælle, at der i meget nær fremtid vil blive tilknyttet et
MobilPay nummer til begge konti. Det kan vi have stor glæde af ved fremtidige
arrangementer.
Rent pengemæssigt har klubberne fået overført det vedtagne tilskud for 2018 på kr.
3.000 pr. klub.
Den nuværende kassebeholdning, efter rensning for Vendelbo Walk donationer, ser
fornuftig ud (ca. kr. 40.000), og når en aktivitetskalender for kredsen bliver fastlag,
kan et budget for 2018 udarbejdes.
Ad 8. Årshjul (mødeplan for kredsbestyrelsen, forslag fremlægges)
Pia fremlagde et forslag, hvor det overordnede princip var at lægge
kredsbestyrelsesmøderne afstemt efter Landsforeningens Hovedbestyrelsesmøder
(HB) og Forretningsudvalgsmøder (FU) på en sådan måde, at man kendte
Landsforeningens dagsordenspunkter, og derfor havde mulighed for at drøfte disse i

kredsen, men inden FU/HB’s afholdelse. Andre hensyn spiller selvfølgelig også inde.
Resultatet blev følgende årshjul:
4. juni, (FU er tentativt 7. juni)
Mødet afholdes kl. 17.30 – 19.30 hos Pia.
25. august møde plus sommerfest (1.-2. september har HB temamøde)
Mødet afholdes kl. 14.00 – ca. 19.30 hos Annette og Kurt i deres sommerhus
(Saltum).
(FU har 20. september møde om Strategi & budget)
25. september (så har vi hørt, hvad FU har sagt om strategi)
Mødet afholdes kl. 19.15 – 21.15 hos Inge.
Oktober (undgå uge 42): Et Parkinsonskole arrangement
Nærmere dato blev ikke fastlagt, idet det blandt afhænger af emnet for
Parkinsonskolen.
13. november, (FU/HB møder d. 16./17. november)
Der afholdes møde kl. 19.15 – 21.15. Stedet for mødet er ikke bestemt.
Flere møder forventes ikke i 2018.
Ad 9. Parkinsonskoledag i efteråret (Nye ideer modtages gerne)
Det blev til en Brain Storm. Endelig beslutning tages op på næste møde. Muligheder
til overvejelse:
 Advokat
 Forskningsemner: Kaliumsvind. Sygdommens mave-tarm start.
 Christian Winge (herunder tværfagligt samarbejde)
 Bevægelse – Gymnastik, rytme mv.
 Peter Wust – Musik & Parkinson
 Musikhus & Pia
 Michael Vesterskov – musik/sang
Ad 10. Andre arrangementer
Punktet udgik.
Ad 10b. Ønske om deltagelse i landsdækkende interne og ekstern udvalg.
Baggrunden for dagsordenspunktet er, at Landsforeningen gerne vil vide, om der er
nogle i kredsbestyrelserne, som er interesseret i at deltage i fremtidige interne og
ekstern arbejdsgrupper i Parkinsonforeningsregi. I så fald skal vi i kredsbestyrelsen ved formandsskabet - svare på følgende for den enkelte:
 Interesser (fx medicin, arbejdsmarkedet, rehabilitering, tilgængelighed,
regionale patientinddragelsesudvalg, handicaporganisationen og
arbejdsområder inden for den, politik, det sociale område mv.)




Ønsker man at deltage i eksterne arbejdsgrupper (fx Danske Patienter,
Danske Handicaporganisationer og Sundhedsstyrelsen)
Ønsker man at deltage i interne arbejdsgrupper i Parkinsonforeningen, fx
Parkinson Unity Walk, Parkinsonskolerne, fundraising, styregrupper til
projekter mv.

Til eksempel er Morten pt. på vegne af Parkinsonforeningen medlem af en
interessent-/brugergruppe, som følger tilblivelsen af Nordjyllands Nye
Universitetshospital (NAU). (Poul er (tilfældigvis) medlem af samme gruppe, men
som repræsentant for Pårørendeforeningen).
Flere kredsbestyrelsesmedlemmer finder deltagelse interessant, men også så
krævende, at ingen pt. følte trang til at melde sig. Det er de potentielt lange
rejsedage, der gør udslaget.
Ad 11. Vendelbo Walk
Masser af arbejde! Man håber i arbejdsgruppen på virkelig stor opslutning til
arrangementet.
Ad 12. Ny mødedato
4. juni, kl. 17.30 – 19.30, jf. ovenfor.
Ad 13. Eventuelt
Intet at referere.
Referent
/Poul

