Bestyrelsesmøde i Nordjyllandskredsen Parkinsonforening
21. Februar 2015
Hos Palle Bakkebo 33, Nibe

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Orientering
3. Generalforsamling
4. Økonomi
5. Parkinson Unity Walk
6. Klubber og udvalg
7. Eventuelt

Deltagere:
Lena Blicher
Kurt Alling Nielsen
Poul Israelsen
Carl Erik Jensen
Palle Lundtoft
Morten Kristensen
Kirsten Nørbalk
Bjarne Brohus

Ad 1: Kurt blev valgt

Ad 2: I øjeblikket arbejdes der især med den kommende generalforsamling og
med tur til København i forbindelse med Unity Walk.
Der foreligger invitation til møde i Viborg 9. Marts. (Sådan styrker du
samarbejdet med lægen.)
Landsforeningsmøde i Sønderborg.

Ad 3: Generalforsamling 21. Marts 2015. Lokaler er bestilt. Carl Erik og Bjarne
sætter anlægget op. Bestyrelsen kommer kl. 8,30. Carl Erik tager imod og
indkasserer 50 kr. fra hver deltager. Lena orienterer Mette Holst, om hvilke

emner vi ønsker hun tager op i sit indlæg. Ordstyrer til generalforsamlingen
bliver Anette Søgaard.

Ad 4: Carl Erik gjorde rede for økonomien, som ser fornuftig ud. En lidt
bekymrende, men nødvendig post er porto, hvor det meste går til distribution
af kredsens medlemsblad. Kurt kunne meddele ( og Carl Erik bekræftede ),
at han har søgt og fået kr. 6500 i § 18- midler fra Rebild kommune.

Ad 5: Der indhentes yderligere tilbud på på busturen til Unity Walt i
København d. 24 maj. Praktiske informationer om turen forventes, som det
fremgår af vores hjemmeside, at kunne meddeles i slutningen af marts.

Ad 6: Bjarne har arbejdet videre med at få etableret et møde med en
apoteker. Apotekeren i Brønderslev er interesseret og villig til at stille op. Vi
skal samle en række spørgsmål, og så vil apotekeren tage udgangspunkt
heri. Bjarne har formuleret følgende spørgsmål( Medicintilskuds-ordninger,
kopi versus original medicin, tidspunkt for indtagelsen (før, unde eller efter et
måltid), muligt samspil med anden medicin). Hvert bestyrelsesmedlem - og
andre opfordres til at formulere yderligere.
Himmerlandsklubben har haft generalforsamling med 20 deltagere. Stor
opbakning og festlige timer sammen i Hallens Cafeteria.
Der er aftalt møde på taleinstituttet 19. Maj. Nærmere vil fremgå af
hjemmesiden.
Yngre-klubben har d. 26. Marts arrangeret møde med arbejdsmarkedschefen
i Rebild Kommune. Der vil blive redegjort for regler i forhold til fastholdelse af
arbejde, flexjobordningen og pension. Alle er velkomne. Nærmere via
hjemmesiden.
Der arrangeres dialog og idè- møde for alle kredsene i Nordjylland. Carl Erik
vil booke Solsidehallen til Kredsmødet d. 10. Marts kl. 15,30.
Ad 7: Carl Erik fortæller, at han er ved at etablere “varmt bad” på Danalien;
det bliver onsdage. Nærmere information følger på bl.a. hjemmesiden.
Morten fortæller, at Yngre-klubben nok skifter navn ; alle aldersgrupper
kommer og deltager, hvilket alle synes er rigtig godt. Det skal afspejles i

navnet, som pt. Er under debat. Vi får høre, hvordan det lander.
Carl Erik køber vand og frugt til 3. Marts, og bestyrelsen møder kl. 15,30 den
dag.

