Referat af møde i Nordjyllandskredsen, 9. juni 2017, kl. 09.00 – 12.00
Sted: hos Pia Fog
Til stede: Pia Fog, Kurt A. Michaelsen, Carl Erik Jensen, Poul Israelsen, Morten
Kristensen, Bjarne Brohus, Kurt Alling Nielsen og Ivan Andersen (fra kl. 10.00)
Fraværende: Lene Saugbjerg (med afbud), Lena Blicher (med afbud) Inge Als (med
afbud)
1. Valg af mødeleder og referent
Pia blev mødeleder og Poul referent
2. Nyt fra formanden
Der afholdes workshop i Høje Tåstrup d. 14. juni, kl. 11-14, omkring promovering af
Parkinson-problematikker i forbindelse med kommunalvalget i november. Efter
telefonkontakt med Marlene Grønnegaard Sørensen (Hovedforeningen og projektleder
på aktiviteten), blev det besluttet, at Poul er kredsens person på sagen, men at der ikke
gives møde, idet Marlene gav udtryk for, at man godt kan deltage i aktiviteten til
november uden at have deltaget i dette møde.
Vi har mulighed for at sende den nyvalgte næstformand (Pia Fog) på heldagskursus i
Parkinsonforeningen (Høje Tåstrup) omkring kredsledelse. Datoen er den 21.06. Det
har dog datomæssig sammenfald med, at aktivitetsudvalget omkring Vendelbo Walk,
hvor Pia er medlem, skal besigtige Slotved Skov og afholde møde med stedets
skovfoged. Det prioriteres, at Pia deltager i besigtigelsen af Slotved Skov.
3. Regnskab og økonomi
Regnskabet for 2016 er nu færdiglavet og stemmer. På vores web er der i denne uge
(23) under menuen ”info fra bestyrelsen” lagt en redegørelse for, hvad fejlen skyldes, og
hvad hovedtallene i regnskabet viser.
Carl Erik har brugt megen tid på dette og dermed ikke haft tid til at lægge budget,
hvorfor det udskydes til næste møde, se nedenfor.
4. Parkinsonskolearrangement
Lørdag d. 11. november er der etableret et arrangement med to emner: Diæt &
tandpleje. Der er truffet aftale med foredragsholderne, to fra Tandlægehøjskolen,
Aarhus Universitet, og en selvstændig nordjysk diætist. Tidsrummet bliver nok tidligst
ankomst kl. 10.00 og afslutning senest kl. 15. Vi mangler at finde ud af, hvor det skal
afholdes. Morten tjekker, om det kan lade sig gøre på Hasseris Gymnasium. (Morten
har efterfølgende bekræftet, at vi kan benytte lokaler på gymnasiet). Der udarbejdes
information og reklame for arrangementet til brug for Web og blad af Pia/Poul.
5. Parkinsonkoordinator
Morten har været sat på sagen. Han har været i kontakt med Kirsten Hoff,
Parkinsonforeningen.

Det viser sig, at Aalborg kommune har oprettet et team med fysio- og ergoterapeuter
med særlig viden om Parkinsons sygdom. Kommunens kontaktperson er Kolbrun
Hedinsdottir. Teamet hjælper også borgeren lidt på vej i det kommunale regi. Endvidere
var en person fra Aalborg kommune med på det seneste hold på
Parkinsonkoordinatoruddannelsen, som afholdes af hovedforeningen. Det drejer sig om
Jacob Thøgersen, Lions Park.
Morten foranstalter et møde med begge efter sommerferien.
6. Vendelbo Walk
I aktivitetsudvalget for Vendelbo Walk er der aftalt møde med skovfoged Helene Overby
d. 21.06 kl. 16.30/17.00. Mødestedet er Astrupvej, 181, 9870 Sindal (Præstegaarden).
Ambitionen er at få repræsentanter fra alle klubber med. Deltagere, som er sikre
deltagere, er Carl Erik, Pia, Poul, Niels Christian (Hjørringklub), Kurt A.M., Kurt A.N.
Poul kontakter Inge Maria Pedersen fra Netværk Øst. Der arrangeres en vis samkørsel.
De involverede aftaler nærmere.
7. Kan vi skabe et bedre Parkiposten?
Bladet indeholder mange nyttige informationer fra kreds og klubber omkring
arrangementer. At de fremgår af bladet, er især vigtig for de medlemmer, som ikke
benytter www.parkinord.dk. Men det kunne også være interessant og nyttigt for
medlemmerne at kunne læse feature artikler, f.eks. om enkeltpersoners oplevelser.
Emnet bliver ret hurtigt omfattende, idet det også har at gøre med, hvordan vi udvikler
Web’en. Og det har også at gøre med vores bladaftale omkring oplagsstørrelse ift.
annoncører mv.
Konklusion: Vi må dedikere et helt kredsbestyrelsesmøde til diskussion af fornyelser på
Web og i blad.
8. Nye klubbers dannelse
Bjarne er vores tovholder på denne aktivitet. Og der er foretaget en start ved, at der i
sidste nummer af bladet var en opfordring til medlemmer, der måtte overveje en ny
klubs dannelse, til at henvende sig til Bjarne. Nye klubbers dannelse har også med §18
midler at gøre, idet det er en slags hjælp til selvhjælp.
Det blev besluttet at lave et lille udvalg, som skulle skabe overblik over alle regler og
deadlines for søgning af §18 midler i kredsens kommuner. Udvalget består af Morten,
Kurt Alling, og Poul. Bjarne laver udkast til artikel i næste nummer af kredsbladet, der
på bestyrelsens vegne opfordrer til klubdannelser.
9. Hvordan styrer vi distribution af kredslister til klubber
Problematikken knytter sig til, at de medlemslister, vi modtager fra hovedforeningen, er
opdelt efter kommuner og postnumre, mens klubberne ikke nødvendigvis følger disse
grænser. Spørgsmålet er så, om vi i kredsen har mulighed for at sortere ift.
eksisterende klubber. Det er et meget stort arbejde, og faktisk findes der ikke kun én
måde at gøre det på. Grundet at det også er vanskeligt at se, hvad vi skal bruge disse

fordelinger til, blev det besluttet, at klubformænd og alle kredsbestyrelsesmedlemmer
modtager den fulde liste over medlemmer i kredsen. De enkelte klubformænd kan så
lave de sorteringer, de finder relevante. Bemærk: det er fortsat forventningen, at
klubformændene ikke distribuerer videre i klubben.
10. Næste mødedato
Det blev 5. august, kl. 14.00 i Kurts sommerhus, Solvejen 72, 9493 Saltum. Det er
kombineret med sommerfest med ægtefæller. Denne dato blev umiddelbart efter
ændret til lørdag d. 12. august, kl. 14.00; så husk 12. august, og giv besked om I kan
komme eller ej.
11. Eventuelt
Det undrer, at hovedforeningen er så ivrig i sin opfordring til kredsene om at
offentliggøre dagsordner og referater fra kredsmøder, når man ikke lever op til det
samme selv. Der tages kontakt til hovedforeningen herom. Formandens initiativ.

Referent
/Poul Israelsen

