29.8.2018

Referat fra bestyrelsesmødet i Parkinsonforeningens Nordjyllandskreds den
25.august 2018 kl. 13-15 hos Carl Erik Jensen, Amalienborgvej 10,9400
Nørresundby
Til stede: Pia Fog, Poul Israelsen, Carl Erik Jensen, Lena Blicher, Morten Kristensen, Kurt A.
Michaelsen,Bjarne Brohus og Inge Als Christiansen.

Fraværende med afbud: Kurt Alling Nielsen.
Dagsorden:
1. Valg af mødeleder : Morten valgt
2. Valg af referent : Inge valgt
3. Godkendelse af dagsordenen: Dagsordenen godkendt
4. Siden sidst:
a) Formandens ord v. Pia
Kolbrun Hedinsdottir kommer med på bestyrelsesmødet den 25.9.
Er annonceret på dagsordenen.
Vi er tilbudt at lave et arrangement, hvis vi vil i Folkekirkens Hus
Der er mange flotte tilbud i klubberne
Jan og Margrethe (HB)Der ønskes telefonmøde med Pia Fog.
Der arrangeres evaluering af Vendelbo Walk. Se udsendt materiale til bestyrelsen. Det
Endelige økonomisk resultat kommer. Der vil først blive afholdt ny Walk i 2020.
Næste weekend skal Pia og Poul til temamøde i HB. Strategien for de næste 3 år skal
forelægges.
b) Nyt fra klubberne v. Morten, Lena og Bjarne.
Den 21.august deltog Bjarne i ballroom dance ved Kulturbroen i Nørresundby
-opstart på ny sæson. Ca. 31 var mødt op.
Den 31.august er der i Sindal Åben By Night. Der opstilles tombola, hvor
overskuddet går til parkinsonsagen.Det er restgaver fraWalken, som bliver anvendt her.
Derefter afventer vi at se, hvad der er solgt for af lodder i Tombolaen.
Bjarne orienterede om at han i forbindelse med, at han har været til arrangementer opfordrede
dem, som ikke var med i klubber, -til at blive medlemmer.
Bjarne fortalte, at han er tovholder på forsøg på at få dannet flere klubber i Nordjylland. Han
har været i Frederikshavn og Sæby m.h.p. at få oprettet klubber der.I Hjørring er der
påbegyndt en klub.Kent forsøger at få fusioneret Hjørring , Dronninglund og Halsområdet.

2.
Bjarne følger op på de nye tiltag vedr. Frederikshavn og Sæby.
Det går godt i klubberne, der er mange aktiviteter og arrangementer.
Aalborg Klubben måtte aflyse deres sommerudflugt p.g.a. manglende tilmelding, ellers er der
på cafe i september indlæg fra aktivitetsleder i Nord Lone Svendsen, hvor hun vil præsentere
Aalborg Kommunes oplæg til at lave tidlig indsats for Parkinsonramte. Hun vil gerne have
input til, hvordan Aalborg Kommune kan gribe det an.
I cafeen i september kommer sundhedspsykolog Lisbeth Hede med et oplæg om det psykiske i
at leve med en progressiv kronisk sygdom, både for den parkinsonramte og de pårørende.
I januar 2019 holdes den traditionsrige nytårskur lørdag den 19.januar.
Lilli og Gitte (pårørende) deltager for 3. år i træk på en event på Sosu Nord/ Tech College.
Det er et tre dages arrangement, hvor formålet bl.a. er: At udvikle evnen til at tænke innovativt
og samarbejde på tværs af de forskellige uddanselser. Indlæggene skal udmønte sig i konkrete
problemløsninger.
Herre og pårørende-klubben kører godt ,og der er stabilt fremmøde. De to klubber kører praktisk og økonomisk under Aalborg Klubben.
Der ønskes nye lokaler til Aalborg klubben p.g.a. adgangsforholdene. Der påbegyndes nu at
søge om nyt lokale.
I Aalborg klubben arbejdes der med tilbud om IT kursus næste efterår. Evt. trækkes over i
ældresagen? Morten kontakter ældresagen for afklaring.
Der har været tvivl om, hvordan klubberne i Aalborg Kommune skulle søge paragraf 18 midler,
da der pt.er tre klubber i Kommunen.
Aalborg kommune har givet skriftligt tilsagn om, at alle tre klubber i kommunen kan søge
selvstændigt.
Carl Erik fortalte om, at han har haft kontakt med sygeplejeskolen i Alborg. At Henrik havde
været med og der fortalte om sit liv med Parkinsons Sygdom. Besøget havde været en stor
succes. Der havde været mange spørgsmål.
c)Nyt fra webmaster v. Morten
Morten arbejder med nyt lay out til hjemmesiden. Nyt omkring nytår.
Aktivitetskalænderen den samme som i bladet. Morten kommer med oplæg.
Poul: Netværk øst er ramt af sygdom. De mest aktive klubber er med.
Morten: Evt. valgmulighed. Bladet Parkiposten udsendes online?Vedr. reklamer:Love som
skal tages hensyn til.
d)Nyt fra redaktøren v. Poul
Poul laver selv omtale, evaluering af walken, - +/-.
Bladet er nu fremsendt til redaktøren

5 Økonomi
Carl Erik:Regnskabet vedr. Walken er ikke færdigt endnu. Vedr. trøjerne er der forskelligt syn
på kvalitet og pris.Dette spørgsmål vil blive nærmere undersøgt.Der er en del overskud af
trøjer! Kassebeholdningen forventet positiv.
Poul: Der er overskud, men vi afventer nu hvor meget.
Der var en drøftelse af, hvor den næste Walk kunne placeres. Der var flere bud herpå.
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6. Parkinsonskolen
I efteråret vil der blive to eftermiddage med tilbud til alle i Parkinsonforeningen Kreds
Nordjylland om ”undervisning ”. Programmet for disse to eftermiddage vil kunne ses

i- Parkiposten!
Den første eftermiddag skal vi ud på Aalborg Kommunes Center for Hjælpemidler og
Velfærdsteknologi, -tidligere kaldet Hjælpemiddelcentralen i Aalborg – den 11.oktober kl. 1517Mens vi drikker kaffe m. brød, - vil en medarbejder introducere os til eftermiddagen.
Derefter vil der være rundgang, hvor man kan se evt. prøve enkelte
hjælpemidler. Eftermiddagen er gratis. Tilmelding til: Inge Als
Den næste eftermiddag skal vi høre om: Fremtidsfuldmagter samt Testamenter ved en
Advokat den 27.11 kl. 1 6-18 i Hans Egedes Kirke, Stuen, Grønlandstorv Aalborg. Tilmelding
til Lena Blicher. Pris: 50kr.

7. Ny mødedato. Den 25.september kl.19,15 – 21,15 Hos Inge, Poseidonvej 2,9210 Aalb. SØ
8. Eventuelt
Pia. Der afventes evaluering af Vendelbo Walken
Næste møde. 1. punkt til dagsordenen er: Parkinsonkoordinator Kolbrun Hedinsdottir i
Aalborg Kommune kommer og fortæller om sit arbejdsområde. Muligheder for gensidigt
samarbejde?
Poul kontakter overlæge i neurologi, Roskilde Hospital. Ønskes:Undervisning v. Christian
Winge I 2019 over emnet: Parkinsons Sygdom, introduktion hertil samt de nye
forskninresultater inden for Parkinsonområdet. Hvad sker der i Danmark?
Erfaringer med -Det tværfaglige samarbejde med eksempler herpå..evt. andet?
Henvendelsen skrives med cc til Pia.

