Bestyrelsesmøde 29. november 2014

Til stede: Lena Blicher, Kurt Alling Nielsen, Poul Israelsen, Carl Erik Jensen,
Palle Lundtoft, Morten Kristensen, Kirsten Nørbalk

1. Kurt er valgt til mødeleder
Der er forslået nyt punkt til dagsordenen, Indkøb af
kommunikationshjælpemidler. Det blev enstemmigt vedtaget at pkt. 10
>>eventuelt>> flyttes ned som punkt 11 og det nye punkt på dagsordenen
>>Indkøb af kommunikationshjælpemidler>> bliver pkt 10.

2. Forkvinden har ordet
Lena og Kurt har været til møde i København. Emnet var Fundraising.
Der blev arbejdet ud fra en professionel analyse af emnet; men intet er afgjort
endnu. Vigtigheden af synlighed og strategi blev påpeget.
Der har fra Hjørring været rettet kontakt til København, hvor der er blevet
anmodet om ikke, der kunne laves arrangementer i Nordjylland svarende til det,
som foregår i København. Lena har svaret og påpeget, hvad der er foregået
heroppe. ( Vi har talt om muligheden af eventuelt at flytte noget af det, som
foregår, til en lokalitet længere mod nord.)

3. Klubber og udvalg
Morten orienterede om Yngregruppen, som er meget aktivt. På klubbens cafe
arrangementer møder der fast omkring 20 personer op. Der holdes møde den
første tirsdag i hver måned kl. 16-18, dog med undtagelse af dec, juli og august
måned. Der holdes nytårskur i yngreklubben, der er åben for alle.

Lena orienterede om Himmerland. Her går det også godt. Man spiser jævnligt
sammen, og der er syng-sammen arrangementer.

Bjarne orienterede om Øst Vendsyssel. Her kører det også godt. Man har
møder en gang månedlig. Møderne foregår første torsdag i måneden i
idrætshallen i Hou. Derudover er der fællesskab omkring træningen. Der er
udviklet et omsorgsfuldt fællesskab, hvor man tager hånd om hinanden.
Bjarne påpegede, at man har haft glæde af de tildelte penge.

Aalborgklubben står for øjeblikket på stand by, og skal gerne snarest i gang
igen. Der arbejdes stadig på at hjælpe klubber i Jammerbugt og Mariagerfjord
med en opstart. Der taltes om muligheden af at indkalde til lokale møder i
områderne og der orientere om mulighederne. Måske kan Hjørring og
Frederikshavn indgå et samarbejde. Det blev aftalt, at Lena vil indkalde Bjarne,
Kirsten og Jørgen, så vi fire kan gå sammen og gøre noget ved det.

Vi vil gerne, at den information, som nydiagnostiserede får om muligheder,
klubber og foreninger, bliver noget bedre. Derfor vil Palle indkalde Kurt og Poul
til et møde, hvor de vil arbejde på et oplæg til et møde med neurologer,
sygeplejersker, klinikassistenter og lægesekretærer.

4. Økonomi
Kurt har søgt Paragraf 18 midler til netværksdannelse i Frederikshavn, og han
har også søgt midler i Rebild. Bjarne, Carl Erik, Kurt og Jørgen går sammen om
at ansøge Aalborg kommune.
Morten foreslår, at klubber, som ansøger og får paragraf 18 midler, får paragraf
18 midlerne ud til arrangementer i klubben. Klubberne skal stadig have tildelt de
minimum 6000 kr. fra kredsmidlerne igen i det kommende år. Dog må det
påpeges, at næste års rådighedsbeløb denne gang vil blive reduceret med et
evt. overforbrug i foregående år. Til klubarrangementer finansieret af paragraf
18 midler skal der også være åbent for andre end klubbens medlemmer.

5. Status på igangværende projekter
Kurt melder sig som igangsætter på et projektudvalg.
Lena og Kirsten har haft møde, hvor de har arbejdet med nogle kommende
arrangementer.
Vi vil bestræbe os på, at Parkinsonskolens arrangementer bliver om lørdagen.

Bjarne foreslår, at vi inviterer en dygtig apoteker til at orientere os, og han
foreslår også at emnerne: Tryghed, venskab, erfaringsudveksling, frygt, angst
og depression tages op. Bjarne arbejder i øjeblikket på en skrivelse om
ovenstående emner.

Punkt 6 og 7 udsættes til næste møde.

8. Orientering for pårørende
Der er kommet gang i pårørendekontakten. 2. december er der møde hos Gitte,
og der er 10 tilmeldte.
Pårørende-gruppen har egen side på Facebook.

9. Kommende møder
Generalforsamlingen er lørdag 21. marts 2015. Vi søger lokaler på Liselund.
Mødet vil blive fra kl. 10, og der vil blive afholdt frokost.
Morten, Carl Erik, Lena, Poul og Kirsten er på valg.
Kurt, Bjarne og Palle er ikke på valg i år.

Lørdag 3. januar kl. 9.30 er der bestyrelsesmøde hos Morten, Kjærvej 18
Aalborg SØ.
Lørdag 21. februar kl 9.30 - 12 er der bestyrelsesmøde hos Palle, Bakkebo 33,
Nibe.

10. Indkøb af kommunikationshjælpemidler
Bjarne foreslår, at man køber kommunikationsudstyr til brug ved større møder
og arrangementer.
Bjarne vil indkøbe projektor. Morten vil være behjælpelig med det tekniske.
Bjarne køber højtalersæt - med hvad dertil hører.

11. Eventuelt
Der er udkommet en ny skrivelse fra foreningen. Den hedder: “Til bords med
Parkinson”.
Vi har fået en oversigt over forskellige parkinsonformer.

Der er positiv indstilling til sponsorat af fodboldtrøjer til et Parkinsonhold fra
Jylland. Morten arbejder videre med indkøb af spilledragt sammen med
Kenneth som står for fodboldholdet.

Kirsten Nørbalk

