Bestyrelsesmøde 5. juni 2015
1. Valg af ordstyrer
2. Forkvinden har ordet
3. Økonomi
4. Hvordan var PUW og den lange tur til København
5. DHL
6. Parkinsonskolen
7. Klubber og udvalg
8. Næste møde og eventuelt

Til Stede: Lene Blicher, Kurt Alling Nielsen, Carl Erik Jensen, Ivan Andersen, Palle
Lundtoft, Henrik Quistgaard, Bjarne Brohus, Poul Israelsen, Kirsten Nørbalk

Ad. 1. Kurt
Ad. 2. Der har været møde i hovedbestyrelsen, hvor man talte om, at de kommunale
regler for paragraf 18- tilskud er meget forskellige fra kommune til kommune.
Der blev foreslået, at der arbejdes på nye regnskabsregler; således at regnskaberne
flyttes ud i regionerne frem for at centreres i København. Der udtryktes ønske og
hensigt om at få udarbejdet planerne, så simple og enkle som det er muligt.

18. Maj var der møde på Taleinstituttet. Der var 49 deltagere, og mødet var en succes.

Carl Erik og Bjarne har været til møde med Lions Club i Hals, og her har de modtaget
en check på 10000 kr. til de yngre med parkinson.

Ad.3. Carl Erik og Bjarne har som før omtalt ved et arrangement i Hals modtaget en
check, og denne er allerede givet videre til “De yngre med parkinson”, som checken
var skrevet ud til.
Der har været lejet en bus i forbindelse med Unity Walt i København.
Det var en god tur; men bussen levede ikke op til det, der var sat i udsigt, så derfor
forventer vi at få afslag i prisen.
Kirsten Lohold, som er foreningens bogholder har godkendt regnskabet. Kredsens
kasserer påpeger dog, at man ved kørselsgodtgørelse skal huske at specificere kørslen

nøje, så det tydeligt og nøjagtigt fremgår hvor man har kørt fra og til.

Ad. 5. Der er bestilt et rimeligt stort telt til DHL-stafetten. Vi forventer og håber på, at
mange vil deltage på vore hold 25. august i år. Der er mulighed for at melde sig på
enten et gå-hold eller et løbe-hold. Alle holdene skal bestå af 5 deltagere.
Ivan har meldt sig til at hjælpe med det praktiske i forbindelse med arrangementet,
sammen med Jørgen og Kirsten. Tilmeldingsfristen er 1. august, og mødetidspunktet
er sat til kl. 17.
Bestyrelsen vil mødes 10. August, for at samle trådene.

Ad.6. Der er to emner i støbeskeen.
Det ene er et møde med en apoteker, som kan fortælle om relevante emner og
besvare spørgsmål. Bjarne har kontakt til en apoteker fra Dronninglund / Hals, som
gerne vil stille op. Der er allerede indsamlet en del spørgsmål, som vil blive ordnet og
grupperet. Der modtages meget gerne flere spørgsmål til apotekeren.
Demens er også et emne, der er planer om at få belyst. I den forbindelse har der været
kontakt til Gunvor Foldmand, som har fortalt, at man kender til 200 forskellige
demensformer, og hun har anbefalet to foredragsholdere.
Der arbejdes på en model, hvor begge emner behandles samme dag. Foreløbig satses
der på 26. September.
Der vil sandsynligvis blive opkrævet et mindre beløb for deltagelse; men så skulle det
også være muligt at give kørepenge til de deltagere, som får arrangeret samkøring til
arrangementet.
Der ses på om vi i Parkinsonskolen kan få et samarbejde med Ældresagen op at stå.
Det vil blive undersøgt, hvor meget vi modtager pr. arrangement i Parkinsonskolen.

Ad.7. Himmerlandklubben holder tirsdag 6.juni en motionsdag på Katbakken ved
Ø Hornum. Det starter kl. 15 med kaffe, så følger motionen og der sluttes af med
grill og irish kaffe. I september er der et spis sammen arrangement.

Både Dronninglund og Hjørring har afholdt et arrangement med grill i anledning af
sommeren.
Årsklubben har afholdt flere arrangementer med godt fremmøde. Man har bl.a.
afholdt en udflugt til “Verdenskortet”.

Der skal fortsat arbejdes på at få opstartet flere klubber. Der skal arrangeres
opstartmøder. Bjarne vil finde frem til en person i Frederikshavn med henblik på en
opstart i dette område.

Ad.8 Der er kommet flere af de udsendte blade retur. Carl Erik vil undersøge, hvad
årsagen kan være. Er der tale om adresseændringer?
Lene fortæller, at der 30. August er samarbejdsdag for hele landet. Det foregår på
Trinity hotel i Fredericia. Carl Erik og Bjarne har meldt sig som deltagere.
Bjarne arbejder i øjeblikket på et arrangement med fangekoret fra Vridsløse Lille. Det
skal foregå i Tingbæk Kalkmine.
Ivan har set på muligheden for et arrangement om bord på et af skibene i forbindelse
med Tall ship race; men vi må konstatere, at det vil blive en for bekostelig afærde.

Kirsten Nørbalk

