Referat af kredsbestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2021
Sted: Virtuelt Zoom-møde
Deltagere: Ivan Andersen, Pia Fog, Poul Israelsen, Morten Kristensen, Jørgen
Lindskov og Kurt A. Michaelsen
Fraværende: Inge Als Christiansen, Carl Erik Jensen og Kurt Alling Nielsen
(bestyrelsesmedlemmerne var ikke blevet bedt om at melde sig til/fra mødet)

Dagsorden:
1. Valg af referent/ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Siden sidst ved Pia
4. Økonomi ved Carl Erik
5. Generalforsamling
6. Parkinsonskolen / onlinearrangementer: FORSLAG!
7. Ny hjemmeside ved Morten
8. Zoom ved Morten
9. Eventuelt
10. Næste møde - dato
Ad 1: Valg af referent/ordstyrer
Pia valgt som ordstyrer og Poul som referent
Ad 2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Ad 3: Siden sidst ved Pia.
Pia kunne berette:




Den samlede forenings medlemstal er faldet med 90 medlemmer. Det er helt
almindeligt på denne tid af året, hvor der er kontingentbetaling.
Hovedforeningen har modtaget to arvesager og i øvrigt en donation på kr.
260.000 fra en fond (fondsnavn ikke oplyst).
Vedrørende vaccination: Hovedforeningen modtager løbende forespørgsler ”og
vores vurdering er, at man som parkinsonpatient ikke er i øget risiko for et
alvorligt coronaforløb og derfor primært indplaceres i udrulningen efter sin alder.
Der er dog undtagelser, hvis man har parkinson i en fremskreden fase med
respiratoriske problemer og synkebesvær (hostebesvær) samt demens.
Endvidere kender sekretariatet til, at enkelte, der har fået DBS-operation, er
blevet indstillet til vaccination. Man kan i tvivlstilfælde spørge sin neurolog om at
bede sygehuset om en henvisning til vaccination. Hovedforeningen har lagt en








nyhed om coronavaccination på foreningens hjemmeside” (citat fra HB’s
Forretningsudvalgsmøde d. 27. januar 2021).
Parkinsonforeningen, Hovedforeningen, har som bekendt et forskningsråd.
Forskningsrådets formand, Hartwig Siebner, har fået 35 mio. kr. til et stort
forskningsprojekt, der handler om at forstå parkinsons sygdom samt udvikle nye
behandlingsmetoder. Fantastisk!!!! Direktør Astrid Blom skal sidde med i en
styregruppe. Også rigtig godt 
Bokseprojektet står stille pga. Corona men er klar, når regerings udmeldinger
tillader det! Forhåbningerne knytter sig til start hen imod sommer.
Foreningen har fået nyt logo. Det initieres 11. april 2021 i forbindelse med den
planlagte introduktion af foreningens nye hjemmeside, som sker i tilknytning til
den Internationale Parkinsondag.
Hovedforeningen er i proces med at finde en ny landsformand. At finde egnede
emner er lagt i hænderne på et rekrutteringsbureau. Herfra lyder meldingerne, at
der findes en håndfuld gode kandidater. Når man er lidt længere fremme i
processen inddrages foreningen ved HB. Kompetencen til at vælge formand
ligger i HB efter indstilling fra forretningsudvalget.

Ad 4: Økonomi
Carl Erik var fraværende, men har meddelt, at kredsen har en kassebeholdning på kr.
87.000. Det skal dog tilføjes, at vi endnu ikke har overført beløb til klubberne, hvilket
normalt finder sted umiddelbart i forlængelse af det konstituerende
kredsbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Det overlades til kredsens
forretningsudvalg at finde en alternativ procedure i år pga. en forventet udsættelse af
generalforsamlingen, jf. nedenfor.
Ad 5: Generalforsamling
Generalforsamlingen tillades af Hovedforeningen udsat til 1. juli og kan om nødvendigt
gennemføres virtuelt.
Det blev besluttet at sætte en dato så tæt på 1. juli som mulig. Dette for at øge
sandsynligheden for at der i det mindste bliver mulighed for delvis fysisk fremmøde
samtidig med, at man alternativt vil kunne deltage virtuelt (via Zoom). Datoen blev sat til
lørdag d. 26. juni 2021. Forventet start er kl. 9.30. Sted og dagsorden meddeles
senere i vores blad nr. 2 af Parkiposten i år. Dette nummer udkommer i uge 23, dvs. 7.11. juni. Stedet bliver næppe det samme som sædvanligt, da der er tale om et
plejehjem.
Ad 6. Parkinsonskolen / onlinearrangementer: FORSLAG!
Vi drøftede forskellige muligheder. Parkinsonskole er jo opfundet for at formidle faglige
ting om parkinson. På den anden side er der måske lige netop for tiden brug for et
møde med mere fokus på det sociale – noget med vægt på det lidt sjovere. Vi endte
derfor med et forslag for foråret og et for efteråret.
Forårsarrangement: Vi sigter mod et zoom-båret indslag med vægt på det
underholdende. Det kan være et morsomt indslag eller et musikindslag. Udvalget til
udarbejdelse heraf blev nedsat og består af Pia, Poul, Morten og Gitte Blanck
Kristensen.

Efterårsarrangement: Jørgen Lindskov sidder i det såkaldte patientinddragelsesudvalg
i Nordjylland. Det er et udvalg, som er lovpligtigt og har fokus på samspillet mellem
kommuners og regioners inddragelse af patienter i behandlingen. Det er generelt for
alle patientgrupper og ikke kun for parkinsonpatienter, men dog også for disse. Når vi
kommer til efteråret – og forhåbentlig er på den anden side ift. Corona nedlukninger – er
det planen i Parkinsonskoleregi at lave en opfølgning på vort store arrangement i
efteråret 2019 omkring tværfaglighed i parkinsonbehandlingen og
parkinsonkoordinatorer med fokus på, hvad der sker i dette udvalg. Jørgen er pt.
tovholder på denne begivenhed.

7. Ny hjemmeside ved Morten
Morten og Poul deltog d. 1. februar i et webinar arrangeret af hovedforeningen om den
fremtidige nye IT platform. Fokus var på, hvilke krav de enkelte kredse har til den
fremtidige platform for at kunne integrere kredsenes hjemmesider heri. Morten, som er
vor ekspert på området, finder udviklingen meget tilfredsstillende. Tidsperspektivet er, at
systemet går i luften d. 11. april. Det tager så nok lidt tid inden parkinord dukker op på
denne platform, men indtil da optræder vi på sædvanlig vis.
8. Zoom ved Morten
Morten har stået for indkøb af licens til Zoom på vegne af kreds og klubber. Det kostede
ca. kr. 1.300 og betales af kredsen. Købet giver mulighed for at kreds og klubber kan
afholde virtuelle møder. Morten står til rådighed med praktisk hjælp til alle, der ønsker at
gennemføre sådanne. Se nærmere i næste nummer af Parkiposten, blad nr. 1 2021.
9. Eventuelt
Kurt gjorde opmærksom på, at alle i klubberne er velkomne til at byde ind med
arrangementer på Zoom – og til alle i kredsen. Det kunne f.eks. være ølsmagning!”
10. Næste møde - dato
Næste møde er fastlagt til d. 21. april, kl. 16.00. Mødet gennemføres virtuelt over
Zoom.

Referent/Poul

