Referat
Bestyrelsesmøde 26. juni 2014-06-27

Til Stede: Lena Blicher, Kurt Alling Nielsen, Bjarne Brohus, Morten
Kristensen, Carl Erik Jensen, Palle Lundtoft, Poul Israelsen, Kirsten Nørbalk.
Ordstyrer: Kurt
Formand har ordet:
Brev er afsendt til Års-klubben pr. mail.
Vi har modtaget 20.000 kr. fra Vodskov gl. vandværk.
Der er afsendt takkebrev.
Vi har fået 6000
Vedtægter er rettet til ved hovedbestyrelsesmøde.
Der er foretaget en spørgeundersøgelse.
I november kommer der besøg fra København og informerer om resultatet.
Det drejer sig om motoriske symptomer

Økonomi:
Vi har 141.811 kr. i kassen.
Der er
6000 kr. til hver af klubberne.
Carl Erik sender fil på udgiftsbilag til de, der skal have godtgørelse.
Vi går i forhandling med UCN om godtgørelse (kørsel og forplejning) for
deltagelse i undervisning på Fysioterapiuddannelsen.

DHL stafet: (igangværende arrangementer)
11 grupper tilmeldes

måske 12 grupper.

Poul og Palle tager sig af det praktiske med fremskaffelse og afhentning af
numre og madkurve.
Lena snakker trøjer med Jørgen.
Jubilæumsfest:
Emnet blev diskuteret, og vi håber på stor succes.

Musik og bevægelse:
Vi fortsætter den gode tradition, da der er opnået gode resultater, og vi
opfordrer flere til at deltage.

Forslag til arrangementer i efteråret:
Parkinsonskolen

emner:

Hvorfor virker medicinen ikke altid?
Træningens betydning.
Eksperiment med elektrolyt hjelm (Odense)
Demens
Guidet tur i ZOO
Der arbejdes på at igangsætte et arrangement med en udenlandsk neurolog
fra Universitetshospitalet i Lund.
Samarbejde med Kristiansand Parkinsonforening.
Der igangsættes et arbejde på et fælles arrangement i Nordjylland på tværs
af alle handicapforeninger.

Punktet om donationen fra Vodskov Vandværk udsættes til næste
møde.
Parkiposten:
Vi fortsætter samarbejdet med BB Consulting.
Vi forventer næste deadline for indlevering af stof bliver den 11. september
og udgivelse i uge 41 (den 6. oktober)
Eventuelt.
Vi har behov for at kende medlemmernes e-mail adresser.
Kasserer Carl Erik vil ringe rundt til medlemmer for at spørge.
Morten sender en liste til Carl Erik med de mailadresser vi allerede har
Næste møde:
Den 20. august 2014 kl. 14 hos
Poul, Thuresensvej 24, 9400 Nørresundby.

