Referat fra bestyrelsesmøde i Nordjyllandskredsen, 3. januar 2015
Til stede: Lena Blicher, Kurt Alling, Carl Erik Jensen, Palle Lundtoft, Morten Kristensen, Bjarne Brohus og
Poul Israelsen (suppleant)
Fraværende med afbud: Kirsten Nørbalk
Dagsorden:
1. Valg af mødeleder
Kurt blev valgt
2. Nyt fra forkvinden
•
•
•

Stor tak til Morten, Jette og Tina for den store aktivitet i ”Yngreklubben”.
Der er tilmeldt ca. 25 til ”Besøg på hjælpemiddelcentralen og Center for Velfærdsteknologi”, torsdag
d. 8. januar. Det er meget positivt.
Parkinson Unity Walk i København lørdag d. 24. maj, kl. 12.00 – 17.00, se omtalen på
hovedforeningens hjemmeside http://www.parkinson.dk/aktiviteter/parkinson-unity-walk-2014, blev
diskuteret. Da aktiviteten foregår i København, har Kredsbestyrelsen besluttet sig til at arrangere
gratis bus til arrangementet. Bussen vil starte i Hjørring og så samle op langs motorvejen, køre til
København og retur. Start i Hjørring kl. ca. 06.00 og retur fra København kl. ca. 17.30. Der vil blive
arrangeret kaffe/te/sodavand/vand/rundstykker og lign. Nærmere information pr. mail og på
www.parkinord.dk

3. Generalforsamling på Liselund d. 21. marts 2015
Af ”Vedtægter for en kreds under Parkinsonforeningen i Danmark” fremgår en minimumsdagsorden, som er
inkorporeret i vores dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed i det senest forløbne år til efterretning
3. Forelæggelse af årsregnskab for det senest forløbne år med revisors påtegning til godkendelse
4. Valg af tre stemmetællere
5. Valg af kredsformand (foregår i ulige årstal, f.eks. 2015)
Nuværende kredsformand/-kvinde, Lena Blicher, stiller sig til rådighed for genvalg.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen med angivelse af hvem der er på valg.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer (inklusiv formanden). På valg er Morten Kristensen, Carl Erik
Jensen og Kirsten Nørbalk (på seneste generalforsamling valgt for ét år). Følgende er ikke på valg:
Bjarne Brohus, Kurt Alling og Palle Lundtoft.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Indkomne forslag (indsendes skriftligt, herunder elekronisk, til formanden senest 2 uger før
generalforsamlingen)
9. Eventuelt
Der udarbejdes indkaldelse til generalforsamling i umiddelbar forlængelse af dette referats godkendelse. Så
dagsordenen herover er et udkast, den endelige dagsorden og programmet vil fremgå af indkaldelsen.

4. Økonomi
Kasserer Carl Erik redegjorde for kredsens økonomiske status, som ser fornuftig ud. Ligeledes blev det med
tilfredshed konstateret, at økonomien styres i henhold til Parkinsonforeningens vedtægter, hvoraf det blandt
andet fremgår af §22, stk. 4, at ”Klubber er økonomisk underlagt kredsen”.
5. Sponsorat til fodboldhold for Jylland
Det blev vedtaget at støtte det jyske Parkinson-fodboldhold med komplette spilledragter til 14 spillere, som
det er lykkedes, med stor indsats fra Morten, at få handlet hjem til alt i alt kr. 5,500 (inkl. moms). Skulle
fodboldholdet – mod forventning – blive opløst, tilfalder spilledragterne naturligvis Nordjyllandskredsen.
6. Velkomstbrev til nye medlemmer
Palle Lundtoft laver udkast til næste bestyrelsesmøde.
7. Parkinsonskolen
Der arbejdes på et dagsarrangement omhandlende kost og medicin. Bjarne og Lena søger råd hos apotekere
omkring en god indlægsholder. Diætist i Rebild kommune kontaktes med henblik på indlæg. Endvidere
indgår et indlæg omkring demens; her har Lena fået tilsagn om indlæg.
Dato for arrangementet kan først fastlægges, når alle indlægsholdere er fundet.
8. Klubber og udvalg (tiden blev knap, hvorfor fremlæggelse og referatet er kortfattet)
•
•
•
•

I Yngreklubben ønsker Tina at køre med lidt lavere blus fremover. Jette og Morten tager sammen
over i den kommende tid.
Vendsyssel (Øst) har haft fin julefrokost og mødes i januar omkring fællesdiskussion af
problemer/løsninger som Parkinson-ramt og omkring fastlæggelse af mødekalender for foråret.
Himmerland-klubben meddeler (via Lena), at der i februar er/bliver indkaldt til generalforsamling i
klubben.
Carl Erik og Lena mødes i januar med de hidtidige ildsjæle i Aalborg-klubben med henblik på at
sparke liv i klubben igen. Hertil kommer, at Carl Erik – med stor hjælp af Bjarne – har gang i at
starte en afløser for den gamle aktivitet om ”musik og bevægelse”, som til stor ærgrelse ophørte.
Den nye begyndelse foregår i lokaler i Nr. Sundby med spændende brug af film, musik, video og
videoinstruktion. Dato for opstart er allerede 12. januar. Alle fra kredsen er velkommen. Følg med på
vores ParkiNordhjemmesiden for fremtidige detaljer!

9. Næste mødedato
Er allerede fastlagt til 21. feb. 9.30 – 12.00 hos Palle, Bakkebo 33, Nibe.
10. Eventuelt
Ikke noget

Poul Israelsen, referent

