16.april 2014
Bestyrelsesmøde 15.april 2014

Tilstede: Lene Blicher, Kurt Alling Nielsen, Bjarne Brohus, Morten
Kristensen, Palle Lundtoft, Poul Israelsen, Carl Erik Jensen, Kirsten
Nørbalk.

1. Valg af ordstyrer:

Kurt

2. Valg af referent:

Kirsten

3. Temadag
Der er tilmeldt 44 deltagere, hvoraf 34 har betalt. Carl Erik
indkasserer de sidste betalinger på dagen. Bestyrelsen møder på
Hasseris Gymnasium kl. 8.00 d. 26. Aprilfor at forberede dagen.
Morten sørger for tallerkener (engangs), glas (engangs) og duge.
Poul køber ind til frokost (3 stk. smørrebrød pr. person og til
morgenkaffen (60 rundstykker (kage), ost, marmelade og smør).
Carl Erik sørger for drikkevarer og for buketter til foredragsholderne.
Lorenz skal have 1500 kr. for forelæsning. Kurt holder møde med
Lorenz inden selve temadagen. Lis Larsen (socialrådgiver i
Parkinsonforeningen) kommer over middag og orienterer om sit
område. Kurt er mødeleder.

Kirsten bager et par formkager til eftermiddagskaffen. Bjarne sørger
for fællessange og skaffer en hyggepianist.
Kaffe

09.30 - 10.00

Lorenz

10.15 - 12.00

Frokost

12.00 - 13.00

L Larsen

13.00 – 15.00

Eftermiddagskaffen serveres eventuelt under sidste foredrag.

Lene tager sig af Parkinsonskolen med hjælp fra resten af
bestyrelsen. Vi skal tænke over nye forslag til aktiviteter. Der er
foreslået malerkursus og fælles maleriudstilling.

4. Økonomi
De lokale klubber ( Klub Himmerland, Vest Himmerland, Netværk
Øst, Hjørring klub, Parkinson Ynge Nord, og Aalborg klub) kan lave
arrangementer for op til 6000 kr. uden at spørge bestyrelsen. Der
skal altid foreligge originale bilag. Klubberne skal orientere
bestyrelsen ( gerne gennem Morten, info@parkinord.dk) om
forestående arrangementer, så arrangementerne kan blive
annonceret i aktivitetskallenderen på hjemmesiden og også helst i
bladet. Arrangementer skal så vidt mulig være åben for alle
medlemmer og pårørende.

5. Aktiviteter for klubberne.
Vi agter at afholde et møde med kontaktpersoner for klubberne og
bestyrelsen. Formændene fra lokalforeningerne skal orienteres om
de bevilligede 6000 kr. til hver af klubberne. Dette vil ske gennem
mail, som Kirsten sender til Morten, og som Morten så videresender
til rette vedkommende.

Vi har bestemt, at vi vil ansøge Tipsmidlerne om tilskud til en
”Københavnertur” for parkinsonramte og familie. Det er med henblik
på et besøg i Handicaphuset og eventuelt deltagelse i Unity Walk.

6. DHL - stafet
Vi satser på at deltage i DHL - stafetten onsdag d. 27. August. Vort
mål er at stille med 10 hold. Vi skal tilmelde holdene senest 10.
August på DHL`s hjemmeside. Tilmeldinger afgives til Jørgen og
Kirsten senest 1. august . Vi sørger så for at tilmelde og bestille
telt. Tilmeldingsgebyr, trøjer og telt betales af København.

7. Pårørendekontaktpersoner.
Der er foreslået to personer til opgaven.

8. Dagsorden og referat.
Bestyrelsen får tilsendt referatet til gennemsyn i en uge. Derefter
indsættes det på hjemmesiden. Der mailes til bestyrelsen og
klubformænd, når det lægges på hjemmesiden. Klubformændene
bedes om eventuelt at formidle til klubmedlemmer uden IT-adgang.

9. Jubilæumsfest.
Elsebeth, Vera og Hanne fra Aalborg Klubben har tilbudt at
arrangere jubilæumsfest (25 år) for hele regionen. Festen er
planlagt til 30. August kl. 14. Der er drøftet forskellige mulige
lokaliteter til afholdelse af festen, og arbejdsgruppen undersøger
mulighederne nøjere og tager så stilling. Vi satser på, at deltagerne
selv betaler fortæring, medens klubben afholder de øvrige udgifter.
Bjarne kontakter Ester Brohus med henblik på underholdning.

10. Eventuelt.
Kredsbestyrelsen har planer om at udfærdige et velkomsskrift til nye
medlemmer, og et numre af lokalbladet.. Vi anmoder om at få
yderligere 100 eksemplarer af lokalbladet - for at have blade til
udlæggelse hos forskellige instanser.

Kirsten Nørbalk

