Referat af bestyrelsesmøde 20. september, kl. 9.30 – 11.30
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer
Formanden har ordet
Økonomi
Aktivitetsudvalg, bladudvalg
Igangværende aktiviteter
Parkinsonkoordinatorer
Næste mødedato
Eventuelt

Til stede: Lena, Poul, Bjarne, Kurt, Carl Erik, Henrik og Kirsten (som måtte gå halvvejs)
Fraværende med afbud: Lene, Pia og Ivan

Ad 1:
Poul blev valgt
Ad 2: Lena: Lena har været til møde i landsforeningen. Her var blandt andet indlæg fra den nye formand for
Danske Patienter, foredrag om europæiske guidelines og en standende diskussion af, hvordan man kan få
flere medlemmer i Parkinsonforeningen. Vi – regionalt – besluttede at sende spørgsmålet videre til
klubberne. Idéer kan være introduktionsrabat, længere telefonåbningstider i landsforeningen,
anerkendelse af medlemmer der skaffer yderligere medlemmer, etc. Men lad os gerne høre nærmere fra
klubberne.
Poul: Har deltaget i ”Typisk Atypisk 1. årsmøde” for både atypisk ramte og deres pårørende i Kolding d. 17.
september. Der var indlæg ved socialrådgiver Mogens Haulund Andersen, Parkinsonforeningen, og
sygeplejerske Anders Clausen, Bispebjerg Hospital. Afslutningsvis var der diskussioner i grupper.
Arrangementet var vellykket med 42 deltagere.
Poul: Bladet er færdigredigeret dags dato. Læren heraf er, at der skal gøres noget mere proaktivt for at få
indlæg fra alle klubber.
Ad 3:
Alle klubber har fået overført kr. 6.000. Økonomien i kredsen er herefter mere begrænset men
tilfredsstillende.
Ad 4:
a. Repræsentanter fra kredsen, Cafe Parki Nord og Hjørringklubben har møde d. 4.10. omkring
etablering af en vandredag; arbejdstitel: Vendelbo Walk.

b. Poul undersøger muligt indhold af og interesse for en Parkinson-skoledag alene rettet mod
børn/børnebørn af Parkinsonramte.
c. Kirsten og Kurt ser på potentialet i at lave et arrangement med omdrejningspunkt i
ballet/musik/kentopedi.
Ad 5:
Aktiviteten ”Stemme og kropstræning” lørdag d. 29.10., kl. 9.30 – 15.00, Hasseris Gymnasium mangler kun
det helt praktiske. Det klarer Pia, Carl Erik, Poul og Morten over telefon/mail. Deadline for tilmelding d. 24.
oktober med tilmelding til Lena.
Ad 6:
Lena og Kirsten har i fællesskab kontaktet alle kommuner i kredsen omkring Parkinsonkoordinatorer med et
forstemmende resultat: Ingen respons. Det blev vedtaget at følge to spor fremover: (i) Kontakte Kirsten
Hoff i Parkinsonforeningen (Lena tager initiativet) og (ii) Hver klubformand opfordres til at finde en indgang
til deres respektive kommuner.
Ad 7:
Næste møde i Nordjyllandskredsens bestyrelse: 22. november, kl. 17.00 – 18.30, Østre Fælledvej 21,
Nørresundby.
Næste møde i kredsens aktivitetsudvalget, 18. oktober, kl. 17 – 18.30. samme adresse som overfor.
Ad 8:
•

•

De nuværende betingelser for at kunne få et ophold på Montebello er, at den sygdomsramte er
selvhjulpen (og f.eks. uden faldtendenser). Det bør undersøges, om det også gælder, hvis den
ramte kan stille med en ledsager. Kirsten og Lena har initiativet ift. Parkinsonforeningen.
Kirsten er blevet kontaktet omkring Ledsagerkort-ordningen. Det findes på nettet – og kortet kan
også erhverves efter det fyldte 70-tyvende år. Vi får det op på Parkinord.dk og laver en artikel
herom til næste blad i november.

Referent, Poul

