Referat af kredsbestyrelsesmøde onsdag d. 21. april 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 bedt om at melde sig til/fra mødet, Inge og Carl Erik meldte afbud)
Dagsorden:
1. Valg af referent / ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Siden sidst ved Pia
4. Økonomi ved Carl Erik
5. Planlægning af generalforsamling
6. Planlægning af arrangementer i Parkinsonskolen
7. Den nye hjemmeside og foredrag med Charlotte Jensen/ Morten
8. Eventuelt
9. Næste møde
Ad 1. Valg af referent / ordstyrer
Pia blev valgt som ordstyrer og Poul som referent.
Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 3b om DHL stafet.
Ad 3. Siden sidst ved Pia
-

-

Landsforeningen har fået ny formand: René Cour la Sells. En meget beleven og engageret
person med et flot og relevant CV, som vores direktør, Astrid Blom, forventede at få et godt
samarbejde med. Cour la Sells vil uden tvivl præsentere sig (eller blive præsenteret) i næste
nummer af Parkinson Nyt.
Pia kunne berette, at Astrid Blom kommer til vores generalforsamling d. 26. juni, hvor hun
gerne holder et indlæg.
På opfordring fra Henrik Fog kontakter vi Essential Tremor Foreningen mhp. at afklare, om
der er mulighed og interesse for et samarbejde. Pia og Poul undersøger sagen.
Pia og Poul skal til HB møde d. 8. maj. Det er et heldagsmøde fra 10.30 til 16.00. Det afvikles
via zoom.
Pia og Poul skal på seminar i Hovedbestyrelsen d. 28./29. august i Helsingør!

Ad 3b. DHL stafet
Vi tilmelder os DHL-stafetten i år! Den foregår som sædvanlig i Kildeparken i Aalborg og i år på
datoerne 17.-19. august. Vi satser på at tilmelde os d. 17. Ellers bliver det d. 18. Carl Erik melder
forfald omkring administrationen (konstateret af referenten efter mødets afslutning). Tilmeldinger
sker til Poul via telefon eller mail. Fristen for tilmelding sættes til 1. august med et maksimalt
deltagerantal på 100 personer. (Vi kan ikke klare logistikken med løbenumre, trøjer, madkasser etc.
til flere).

Poul udarbejder en artikel om DHL til næste nummer af Parkiposten, som kommer ud til
medlemmerne i uge 23 (7. – 11. juni).
De enkelte klubber med formændene i spidsen kontaktes for at skabe lokal opbakning til
arrangementet. Husk man kan invitere familie, børn og venner med. Og husk at man på gå-holdene
ikke behøver at gennemføre alle 5 kilometer. Vi deltager ikke mindst for at få motion og
præsentere PARKINSON – i dette tilfælde i nye trøjer med NYT logo!
Ad 4. Økonomi ved Carl Erik
CE havde, som nævnt, meldt afbud men oplyst, at den likvide beholdning i kredsen er ca. kr. 106.000
og på Unity Walk kontoen ca. kr. 58.000.
De seneste par år, har klubberne (syv i alt) modtaget kr. 4.000 hver. Dette forhøjer vi i år til kr. 5.000
pr. klub efter enstemmig vedtagelse. CE foretager udbetalingerne snarest.
Ad 5. Planlægning af generalforsamling
Generalforsamlingen blev på sidste møde fastlagt til 26. april.
Det undersøges, om generalforsamlingen denne gang kan afholdes på Vandrehjemmet i Aalborg, U3z
Aalborg, Skydebanevej 50, 9000 Aalborg. Der er gode parkeringsforhold og stedet er kørestolsvenligt.
Morten undersøger muligheden!
Tidsplanen bliver ca.: Ankomst og kaffe, kl. 9.30-10.00, Velkomst ved Pia Fog, kl. 10.00-10.15. Indlæg
ved Astrid Blom, kl. 10.15 – 11.00. Kort strække ben pause, kl. 11.00 – 11.15. Generalforsamling, kl.
11.15. Frokost kl. 13.00. Tak for i dag, kl. 14.15.
Der afvikles i princippet to generalforsamlinger lige efter hinanden. Vedrørende valgene ser
situationen således ud:
G. 2020:
Formand på valg i ulige år: Pia ej på valg
PÅ VALG:
Lena Blicher (ønsker ikke genvalg)
Inge Als Christiansen (ønsker ej genvalg)
Carl Erik Jensen (genopstiller)
Kent Sørensen (ønsker ikke genvalg)
IKKE PÅ VALG:
Ivan Andersen
Poul Israelsen
Morten Kristensen
Kurt A. Michaelsen
SUPPLEANTER: på valg hvert år
REVISOR OG -SUPPLEANT på valg i ulige år. Derfor er Ivan Møller (revisor) og Inger Grønhøj
(suppleant) ikke på valg.
G. 2021:
Formandsvalg: Pia på valg for 2 år (Pia modtager genvalg)
PÅ VALG for 2 år:

Ivan Andersen (modtager genvalg, men stiller sit mandat til rådighed)
Poul Israelsen (modtager genvalg)
Morten Kristensen (modtager genvalg)
Kurt A. Michaelsen (modtager genvalg)
IKKE PÅ VALG:
Carl Erik JENSEN (1 år tilbage)
Vacant: 1-3 personer (eksklusive suppleanter). Afhænger af om vi vælger en 7 eller 9
mandsbestyrelse.
SUPPLEANTER på valg hvert år: Kurt Alling Nielsen på valg. Pia checker genopstilling!
Jørgen Lindskov (stiller op til valg til bestyrelsen)
REVISOR OG -SUPPLEANT på valg: ovennævnte håbes at fortsætte.
Emner til den nye kredsbestyrelse eller suppleanter:
Bente Frandsen (formand i klub Mariagerfjord; BF har i 2020 vist interesse for at være alm.
bestyrelsesmedlem; Poul laver check)
Jørgen Lindskov (Netværk Vesthimmerland, gav på mødet tilsagn om at stille op til bestyrelsesvalget)
”Yngre person” – Morten og Kurt A.M. vil prøve at finde en i Aalborgklubben
Ad 6. Planlægning af arrangementer i Parkinsonskolen
På sidste møde vedtog vi at prøve at finde et underholdende indslag til gennemførelse via Zoom.
Dette måtte opgives, idet prisen på sådanne indslag var stegt voldsomt pga. stor efterspørgsel.
Vi vedtog at prøve at aktivere det udsatte indslag med Michael Vesterskov til en gang i november.
Det kan så også blive en slags julefrokost. Poul undersøger med Michal mv.
Vi vedtog at prøve at lave et indslag til opfølgning på Parkinsonkoordinator/tværfagligt samarbejde.
Pia og Poul mødes hos Jørgen en gang i august. Jørgen foreslår nogle datoer.
Ad 7. Den nye hjemmeside og foredrag med Charlotte Jensen/ Morten
Der var intet nyt om hjemmesiden. Dog konstaterer referenten samme aften pga. mailkorrespondance, at der arbejdes på et pilotprojekt omfattende Odense-kredsen. Korrespondancen
siger, at det ser lovende ud.
Zoom-foredraget med psykolog Charlotte Jensen ser fint ud. Der er ca. 48 tilmeldte!
Ad 8. Eventuelt
Unity Walk i CPH er aflyst. Det konverteres til en virtuel event, hvorfor alle i landet for så vidt kan
deltage .
Ad 9. Næste møde - dato
7. juni, kl. 19.00-20.00. Zoom-mødet koncentreres om det sidste udestående omkring
generalforsamling.

