Referat af bestyrelsesmøde d. 18. september 2019
Sted: Hos Pia Fog
Til stede: Inge Als Christiansen, Pia Fog, Poul Israelsen, Carl Erik Jensen, Morten Kristensen, Jørgen
Lindskov, Kurt A. Michaelsen og Kurt Alling Nielsen
Fraværende med afbud: Ivan Andersen, Lena Blicher og Kent Sørensen
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Ad 1. Valg af referent / dirigent
Poul blev referent og Pia ordstyrer.
Ad 2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
Ad 3. Siden sidst ved Pia m.fl.
Pia:
• Pia og Poul har været til HB-møde i Herning. Mødet var vel tilrettelagt. Hovedtemaet på mødet
var inddragelse af frivillige. Med frivillige menes i princippet alle, som arbejder for foreningen. Så
det er i høj grad os selv i kreds- og klubbestyrelser. Behandlingen foregik som en blanding af
oplæg og ”summemøder” ved bordene. Et hovedspørgsmål var måske: hvad skal der til for at
fastholde og ny-rekruttere til kredse- og klubbestyrelser?
Referatet fra HB-mødet kan læses af alle. Gå ind på Parkinsonforeningens hjemmeside. Gå helt
ned i bunden af siden og find under ”om foreningen”: ”>Organisation”, vælg herefter
Hovedbestyrelsen, hvorefter du har mulighed for at vælge: Referater!
• Pia har den 5. september været på en udviklingskonference i København med temaet: Musik til
sundhedsfremmende formål. Tænketanken Musik & Sundhed har det seneste års tid arbejdet på
at kunne præsentere landets første nationale kortlægning af anvendelsen af musik til
sundhedsfremmende formål på hospitaler, plejecentre og hospices i Danmark. Vi blev bl.a. sat i
grupper på tværs af politikere, musikterapeuter, patientforeninger, hospitalsledelser,
komponister og forskere. Det var hård arbejde, for vi skulle komme med anbefalinger og
løsningsforslag til en strategi for det videre arbejde til gavn for feltet.
• Afslutning på Dans med Parkinson er d. 2 november i Hjørring. Efter en problematisk opstart af
tilmeldingen på Parkinsonforeningens (hovedforeningens) hjemmeside er det nu i orden.
• Birgitte Hede Ebbesen, Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, skriver til os, at man
holder tværfaglig temaeftermiddag tirsdag eller torsdag i uge 45 (det er 5. eller 7. november).
Læger, sygeplejersker og terapeuter deltager! De vil gerne have en parkinsonramt eller pårørende
med, som kan fortælle om, hvordan det er at leve med Parkinson. Samtidig vil man gerne
overordnet høre nærmere om foreningens arbejde, og hvordan de som fagpersoner bedst kan
hjælpe patienterne og evt. kan formidle kontakt til relevante patienter. Jørgen tilbød sig og blev
valgt til vores repræsentant på mødet.

Poul gjorde opmærksom på, at vi måtte benytte chancen til at fortælle Birgitte Hede Ebbesen om
vores temadag d. 5. oktober. (Poul har efterfølgende skrevet til Birgitte om dette).
• Vi kan sende et medlem til en Fokusgruppe til skabelse af kvalitetsstandarder for
parkinsonpatienter. Parkinsonforeningen og Danmodis (Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser)
arbejder på at lave kvalitetsstandarder, som skal sikre, at behandlingen af Parkinsons sygdom har
den højeste kvalitet og indhold. Det kan f.eks. handle om, hvad kontroller skal indeholde, om
kontroller skal være behovsbestemt eller efter en fast kadence, hvem patienten skal til kontrol
hos osv. Standarderne skal bidrage til at skabe ensartethed og kvalitet i behandlingen. Tanken er
også, at mere tydelige mål og standarder for behandling skal bidrage til, at beslutningstagere kan
prioritere de nødvendige ressourcer til opgaven.
Grundet den lange afstand til København, hvor møderne nok skal holdes (?), afstod vi fra at
indstille nogen, selvom vi anerkender behovet for det pågældende arbejde!
• Ambassadør Camilla Nørgaard har sagt ja til at deltage i Walken sommeren 2020!
Morten:
• Parkinson-fodbold i Aalborg er kommet godt fra start. Der er en omtale heraf i det seneste
nummer af Parkiposten. De vil dog gerne have flere medlemmer. Man er pt. ca. 10 deltagere.
• Det forhold, at Ældresagen kan hjælpe vores medlemmer med IT, er løbet ind i det problem, at
det jo i almindelighed kræver, at den, der søger hjælp, er medlem af Ældresagen. Der kommer en
afklaring.
• Lone Svendsen er nu klar til at modtage borgere på det nye center i Ulsted. Der er dog det
problem, at ”ingen kender dem”, så der kommer ikke det antal, man havde regnet med.
Inge foreslog at lade dem vide, at de kan markedsføre sig i Aalborg:nu, der kommer til alle
husstande i Aalborg. Jf. tidligere referat har vi lovet i blad, på web og pr. mail at orientere om
centret. Der fremkom forslag om, at Gitte Blanck Kristensen kunne knyttes hertil.
Inge:
• Aase Brøndum Nielsen og ægtefælle starter nyt hold med Parkinsondans d. 10. september. Det
foregår i FOF regi. Man kan ringe til hende på mobil 2539 4322.
Ad 4. Wingeprojektet ved Inge / Poul / Jørgen
På dagen havde Poul tjekket antal tilmeldte. Det var sølle 46.
• Det blev vedtaget at sende en mail til alle kredsmedlemmer med en opfordring til at deltage. Det
sker via bcc, hvorfor ingen kan se mailadresser på andre. Opfordringen bruger fyndordet Toppenaf-poppen. Der gives mulighed for at tilmelde sig hos Poul og betale ved indgangen.
• Poul sender opfordring til at deltage til vore nabokredse. Er sendt til kredsformændene i
Østjylland og Midtnordjylland.
• OK til at Inge iværksætter, at temadagen markedsføres gennem KLIK - et internt kommunalt
meddelelsessystem i Aalborg kommune.
• Der tages kontakt til Nordjyske. Det sker ved henvendelse til Helle Madsen. Pia har tidligere haft
forbindelse til vedkommende.
• Der laves reserverede pladser i auditoriet til paneldeltagerne og til de specielt af Inge inviterede.
• Muligheden for servering af frugt droppes.
• Musikken får også en erkendtlighed.

Ad 5. Økonomi ved Carl Erik
Økonomien synes tilfredsstillende i betragtning af tidspunktet på året, ca. 16.000 i kassen.
Ad 6. Næste møde
26. november, kl. 17.15 – 19.15 hos Carl Erik med efterfølgende julefrokost uden ægtefæller
Ad 7. Eventuelt
• Morten: Vi skal have genoptaget et årligt møde med alle klubber – alle var enige!
• Jørgen: J. sidder i patientinddragelsesudvalget, hvor man har ret og pligt til at afgive høringssvar
på alle mulige regionale tiltag på sundhedsområdet. Han melder ud, når der er noget af speciel
betydning for parkinsonområdet.
• Kurt A.N. opfordrede til, at man melder sig til musikarrangementet med Michael Vesterskov, d.
23. oktober i Øster Hornum Forsamlingshus. Se Parkiposten her fra september.

