Stormøde
15. marts 2016
Til stede: Lena Blicher, Kurt Alling Nielsen, Carl Emil Jensen, Ivan Andersen, Bjarne Brohus, Poul
Israelsen, Agnete Voetman Müller, Niels Amdal, Flemming Glerup og Jette Poulsen , Kirsten
Nørbalk.

Ad1.
Velkomst og repræsentation

Ad2
Kurt

Ad3
Lena fortæller, at cvr-nr. skal fornys hvert 3. år (Krav fra skattevæsenet)
Carl Erik og Lena har været til kursus / information i København. Der er nye vedtægter og nyt om
bogholderi. Regnskaber skal nu kun afleveres en gang årligt. Carl Erik har dog valgt at indsende
kvartalsvis.
Kredsens kasserer skal informeres om, hvor mange penge klubberne modtager, så kassereren kan
sende oplysningerne ind til hovedkontoret.

Ad4
Der kan ved de lokale kommuner hentes hjælp til søgning af § 18 midler.
Det ser ud til, at der er forskel på bestemmelserne om §18 fra kommune til kommune.

Ad 5
Parkinsonskolen tager sig af aktiviteter i relation til sygdommen.
Førstkommende møde under Parkinsonskolen er planlagt til 23. maj kl. 17 – 20 i Hans Egede Kirke.
Marianne Højbjerg vil fortælle om non motoriske problematikker. Mødet er omtalt i det nyeste nr.
af Parkiposten.

Ad6
Der er ønske om et informerende møde med en diætrist. Der er flere muligheder. Først og fremmest
er der en nyansat diætrist på hovedkontoret i København. Der kan kontaktes en diætrist på en
neurologisk afdeling og der er også kendskab til diætrist i Rebild Kommune.

I det sidst nye nr af det landsdækkende Parkinson Nyt er der s. 18 - 19 informationer om
internationale bestemmelser. Disse informationer kan sandsynligvis inspirere fysioterapeuter.
Der arbejdes på at arrangere en koncert. Forskellige mulige lokaliteter blev diskuteret.
Poul har lovet at spørge i Spar Nord, om de vil give en underskudsgaranti på en koncert med
Fangekoret.

Ad7
Der er afholdt årsmøde i Hjørring-klubben 14. marts 2016. Der er sket en udskiftning af to
medlemmer i bestyrelsen i klubben. Der er planlagt grillparty i juni. Der er fundet er sted i
Hundelev til afholdelsen af sommerfrokosten. I august er der udflugt til minibyen i Sæby, og
bagefter er der spisning på Ålbæk kro. Der er også planer om julefrokost senere på året.
Sidste sommer var der udflugt til Blokhus, hvor man så sandskulpturer og senere spiste frokost på
Futten. Hjørringklubben samarbejder med N.C. Mortensen fra Sindal om et lokalt alternativ til
Unitywalk.
I klubben i Vesthimmerland er der også lige afholdt årsmøde. Der deltog omk. 25 personer.
I Vesthimmerland har man haft udflugt til ”Verdenskortet” ved Hobro og efterfølgende spisning.
Der har også været udflugt til ”Den gamle By” i Århus og til Hessel Herregård. Ved sidstnævnte
kørte man i bus og medbragte kaffekurv. ( Det oplyses, at man ved besøg i ”Den gamle By”, kan
rekvirere kørestole med rugbrødsmotor, og man kan også bestille guidning.)
Der er en del socialt samvær i Vesthimmerlandsklubben. Her spilles bl.a. boccia med til klubben
indkøbte kugler.( Man oplyser, at Vesthimmerland Handicapforening sandsynligvis er
leveringsdygtige i flere brugte bocciakugler til en rimelig pris) Der spilles også Stige Golf, hvilket
er et spil, som er udviklet i klubbens regi, og som kan købes dernede. Derforuden dyrkes svømning,
gymnastik og fodbold (Stive Ben) Man har i klubben kontakt med omk. 47 aktive medlemmer.
Der afholdes også fyraftensmøder i Vesthimmerland. Det gør man for at få kontakt til nye
medlemmer, som endnu er på arbejdsmarkedet. I Vesthimmerland anvender man i vid udstrækning
lokaliteter under biblioteket i Års.
I lokaler på Gl. Kongevej i Nr. Sundby afholdes der hver mandag eftermiddag hygge og forskellige
aktiviteter. Det er Carl Erik, der er primus motor i foretagenet, og hver anden gang er der besøg af
en operasangerinde (Pia), som laver stemmetræning med deltagerne. Sidste mandag var der et
meget vellykket arrangement med Ole Bertelsen. Der er gennemgående et pænt fremmøde.
Yngre Klubben fungerer aktivt. Folk kommer langvejs fra. Det foregår i De frivilliges Hus i
Aalborg. Der er gerne mellem 20 og 25 deltagere. Man afholdte nytårskur, hvilket var en stor
succes.
Der var besked fra Vera, Hanne og Elsebeth, om at Aalborgklubben er midlertidig nedlagt.

Det blev bestemt på dagens møde, at starte et samarbejde mellem Vera, Carl Erik, Ivan, Poul,
Elsebeth og Hanne om at få klubben aktiveret igen.
Klubben i Himmerland fungerer aktivt, hvilket også Sydøst Vendsyssel gør.

Ad 8
Ole Berntsen anmodes om at komme og underholde lidt til generalforsamlingen.
Kurt har lovet, at tage kontakten.

Ad 9
Efter generalforsamlingen vil den ny bestyrelse tage stilling til nye datoer for møder og stormøder.

Ad 10
Der blev talt om, hvordan man bedst og mest retfærdigt kunne graduere det tildelte beløb fra
hovedstyrelsen. Fordelingen kan ske i forhold til antal medlemmer i de forskellige områder eller i
forhold til antal aktiviteter i områderne. Der vil blive taget stilling til problemet efter
generalforsamlingen.
Det blev foreslået, at der skrives mere i landsbladet, og at man så sparer udsendelsen af et lokalblad
årligt.
Der ytredes ønske om, at der tilsendes medlemslister til formændene i klubberne.
Det ser desværre ud til, at visse lovbestemmelser stiller sig i vejen og derved vanskeliggør
klubbernes arbejde og gode intentioner. Nye medlemmer opfordres til selv at give sig til kende
overfor formændene i de forskellige klubber. Der kan eventuelt gøres det lille kunstgreb, at
formænd sender det, som de ønsker ud til deres klubmedlemmer, til kredsen, som så videresender
meddelelserne; men noget mere optimalt og enklere er ønskeligt, så derfor har vi besluttet at rejse
henvendelse til en jurist gennem hovedstyrelsen, for at få råd og vejledning. Poul har lovet at tage
sig af sagen.
Det blev foreslået, at man i starten af hvert møde læste referatet op fra sidste møde.

Kirsten Nørbalk

