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Kære medlemmer af ØSTJYLLANDS- KREDSEN
Så er generalforsamlingerne vel overstået – både i Kredsen og i de
enkelte klubber, og vi kan nu se tilbage på et godt og aktivt forår.
ØSTJYLLANDS medlemstal steg sidste år med 129 personer til 979,
men allerede pr. 28.februar 2018 var medlemstallet steget til 1014
personer.
Efter min bedste overbevisning skyldes det ikke, at der er blevet diagnosticeret et større antal personer end sædvanlig, men derimod at
klubberne har været meget aktive, og mange flere parkinsonramte og
pårørende har haft lyst til at være med i foreningen, og opleve det
gode sociale samvær, der er kendetegnet for klubberne.
Der er ingen tvivl om, at den megen omtale af parkinsondans, samt
de afholdte dansearrangementer og arrangementer i øvrigt, har haft
en positiv indvirkning.
I de kommende måneder vil jeg forsøge at få etableret en ny klub i
Skanderborg Kommune, samt håbe på, at vi finder en afløse som
klubleder i ODDER-KLUBBEN, efter Poul-Erik Vestergaard, der
ikke ønskede genvalg på forårets generalforsamling.
Jeg takker Poul-Erik for hans store indsats igennem 16 år som leder i
Odder klubben, som han i øvrigt startede sammen med sin hustru.
Også tak til Poul-Erik og hans hustru for en stor indsats i kredsbestyrelsen, hvor han i mange år fungerede som næstformand.
Jeg ønsker alle en god sommer!
Konrad Ahrentoft
Kredsformand
Den 20. maj 2018
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SILKEBORG KLUBBEN
EFTERÅR 2018

Parkinsondans – efterår 2018:
Hver anden fredag over 8 gange med start 31/8 og slut 7/12.
Dansefredagene: 31/8 + 14/9 + 28/9 + 12/10 + 26/10 + 2/11 +
23/11 + 7/12.
Sted: Lunden i sal 1 fra kl. 11 – 12.
Danseinstruktør Tina Jelling, Vejle leder dansen og følger Elisabeth Dalsgaards danseprincipper.
Pris: kr. 250 pr person
Tilmelding: pr. mail senest 20. august 2018 til Konrad.
ahrentoft@outlook.dk
PS: Konrad undersøger, om der er basis for at oprette et dansehold for dem, der er på arbejdsmarkedet, hvilket så bliver på
tirsdage om eftermiddagen.
Udflugten til Fur den 25. august 2018.
Se omtale/program andet sted i bladet.
Deltagerpris kr. 250 pr. person.
Sangeftermiddag den 3. oktober 2018 kl. 14 - 16.
I lokale D – Medborgerhuset – Bindslev Plads.
Deltagerpris kr. 30 for kaffe/kage.
Tilmelding senest
Torsdag den 27.9.18 til Jonna. Tlf.: 20 72 68 80
Julefrokost i slutningen af november kl. 17 – 20.
Medborgerhuset Bindslev Plads
Maden købes i Medborgerhusets kantine. – Flere detaljer senere.
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På tur til Fur

lørdag den 25. august 2018

Kære Medlemmer.
Udflugten i år går til én af vore smukke danske øer. Fur ligger i
Limfjorden umiddelbart nord for Salling, og øen er særlig kendt for sit
moler, der bl.a. anvendes til isoleringsmateriale, men øen er kendt for meget andet. Naturen er enestående smuk med en righoldig beplantning og et
spændende dyreliv. Mange kunstnere har hentet inspiration her på øen til
deres kunst.
Program for turen:
Kl. 10.00:
Afgang i bus fra Nordvestbadet i Silkeborg mod Skive over Kongenshus Hede, hvor vi kan nyde og glædes over synet af den blomstrende lyng. Derfra videre op over det smukke Salling med det bølgede terræn og udsigt til Skive Fjord, og vi når frem til det lille færgeleje
Branden-Fur. Efter 5 minutters sejlads med den hyggelige færge lander
vi på Fur tæt ved Fur Færgekro, hvor vi holder en lille pause.
Kl. 12.00:
Vi begiver os ud på ø-sightseing ”Fur rundt” i bus med guide. Vores
guide er øbo og har fået øens natur, kultur og historie ind med modermælken. Så derfor kan vi vente os en spændende ”rejse” rundt på øen i
det særprægede landskab med en spændende fortælling om de imponerende molerklinter med talrige forsteninger/fossiler. Han vil tage os
med op på højdepunkter, hvorfra øen og Limfjorden åbner sig i en storslået udsigt, udpege Oldtidens vidnesbyrd i form af gravhøjene Stendal
Høje, Manhøje og Smedjehøje, samt Bispehuen og Rødstenen for ikke
at glemme mm.
Kl. 13.00/13.30:
Middag med hovedret og dessert på Fur Færgekro. Menuen består af
hovedret: Danske bøffer med bløde løg, kartofler og rødbeder samt dessert: jordbærkage. Drikkevarer bliver for egen regning. Der bliver mulighed for at gå lidt rundt ved færgestedet eller nyde det smukke vejr
(forhåbentligt) under færgekroens parasoller inden hjemturen.
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Kl. ca. 15.30 allersenest:
Skal vi sidde i bussen og være klar til tilbageturen til Nordvestbadet i
Silkeborg m/ankomst ca. kl. 17.
Ans Bussens komfortable bus og chauffør bringer os sikkert til Fur og
hjem igen. Bussen har plads til 50 personer. Undervejs i bussen er der gratis kaffe og et smurt rundstykke. Øl og vand kan købes.
Prisen for hele turen er kr. 250 pr. person.
Deadline for tilmelding er mandag den 6. august 2018 til
Jonna på tlf. 20 72 68 80.
Tilmeldingen kan gå i gang allerede nu – efter først-til-mølleprincippet op til 50.
Vi håber, rigtigt mange får lyst til at deltage i turen og opleve denne dejlige ø blandt vore talrige interessante og smukke øer.
Evt. spørgsmål rettes til Anny Elisa Calundan
Mail: anny_elisac@hotmail.com – Mobil: 28 71 04 73

Samsø Klubben
Parkinsonklubben på Samsø ønsker alle Parkinsonforeninger og klubber en rigig dejlig sommer med masser af sol (og ind imellem lidt
regnvejr om naten).
Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at et besøg på Samsø er en
rigig god ide. Vi har jo det hele.
Hilsen fra Samsø

Ellen Kolby
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Randers Klubben
Jeg sidder og sveder. Det er helt mærkelig at have i nærheden af
30 grader og tænke et år tilbage, da havde vi faktisk ingen sommer.
Sådan husker de fleste det i hvert fald, men til gengæld fik vi masser af
regn sidste år - også i rigelige mængder. Lad os håbe, det bliver en god
sommer i år, hvor sol og regn bliver fordelt ligeligt, så alle bliver tilgodeset. Vi i bestyrelsen har ikke det store udbud i næste halvår, vi har
desværre måttet aflyse flere arrangementer på grund af ringe tilmelding. Det er svært at finde på nye tilbud, som har jeres interesse. Men
fortæl os, hvad der kunne være af interesse, og vi forsøger gerne at opfylde jeres ønsker.
Sommerudflugten mandag den 13. august 2018.
Busafgang prc. Kl. 9.00 fra parkeringspladsen over for REMA 1000,
Jernbanegade, 8900 Randers C.
Vi havde som sædvanlig søgt støtte i kommunen, men der fik vi afslag. Det var derfor med stor glæde, at vi fik en donation, som gør det
muligt, at vi kan tage på bustur igen i år.
Turen i år går til Ree Park Safari
Kl. 10.00 Parken åbner
Kl. 11.00 Land Rover Safari på savannen – mødetid 10 min før
Kl. 12.00 Grillbuffet i Cafe Bush Camp-drikkevarer er for egen
regning.
Kl. 13.30 Togtur med ”Amerika Expressen” – mødetid 10 min
før
Vi kommer tæt på bl.a. bison, bjørne og ulve.
Kl. 15.30 Kaffe/the med kage i Cafe Bush Camp
Kl. 16.00 Vi kører hjemad
Prisen for dette fine arrangement er kun 100 kr. pr. person, som betales
i bussen.
Max deltagerantal er 28 personer, så hurtig tilmelding anbefales, da vi
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bruger først til mølle princippet. Tilmeldingen, som er bindende, er
senest den 29. juli 2018.
Tilmelding til Peter Emborg Madsen 40733408/86477633 emborg@live.dk
Besøg hos hjælpemiddelbutikken, Agerskellet 1, 8920 Randers
NV.
Mandag den 8. oktober.
Vi mødes hos Danish Care Supply på Agerskellet 1, kl. 15.
Butikkens ejer Ivan Bach vil fortælle og vise, hvad han har i butikken.
Der bliver mulighed for at prøve tingene, hvis man ønsker det.
Det er en stor hjælp at kunne få råd og vejledning, inden man evt. selv
køber et hjælpemiddel til sig selv eller en bekendt.
Man kan vælge imellem næsten 1000 varenumre, som kan gøre hverdagen lidt lettere for den enkelte.
Der gives 10 procent på de varer, der bliver solgt under vores besøg.
Butikken giver en kop kaffe/te og kage.
Bus nr. 1-5-6 kører lige til døren. Fri parkering ved forretningen.
Tilmelding senest den 1. oktober 2018.
Tilmelding til Peter Emborg Madsen 4073 3408/8647 7633 emborg@live.dk
Bliv sund med dans og musik
Det er med stor glæde, jeg kan være sammen med jer og gennemføre
det store projekt ”Dans med Parkinson”.
Efter en forårssæson, både med hold i Randers og Silkeborg, sidder jeg
tilbage med glæden i mig af at se hvordan førligheden styrkes og livsglæden øges hos danserne, når musikken spiller op, og dansen går i
Parkinson foreningen. Jeg har hørt nogen sige ”Nu er vi mand og kone
igen”, I har givet mig meget. Når vi begynder at danse til ”Glemmer
du, så husker jeg”, har jeg oplevet, at nogle par får tårer i øjnene, når
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minderne dukker frem. Man skal koordinere bevægelserne sammen
med en partner. Du føler dig ikke længere som en patient, men som en
danser og ikke mindst føles en nærhed til et andet menneske. Mængden af signalstoffer øges, når musikken spiller. Det at danse sammen
med en partner er ligesom at glemme ”Mr. Parkinson”.
Vi ved at rytmisk musik specielt stimulerer og forbedre balancen. Derfor er musikken sammen med gang-dans-sang og yoga vigtige stimuleringer til hjernen. Mængden af signalstoffer øges, når vi lytter til musik.
Jeg vil derfor glæde mig til at møde jer igen i september. Jeg håber,
du/I har lyst til at opleve musikken, dansen og samhørigheden med
andre mennesker.
Danseinstruktør Britt Kirk 2366 2424
Kom og vær med til at opleve musikken sammen med andre ligestillede.
Vi starter op den 6. september kl. 14.00 -15.00 i samme lokale som
sidst.
Fritidscentret, Vestergade15, 8900 Randers C.
Indgang fra Jernbanegade, Der er parkering i gården. Kom og
vær med og oplev musikken, glæden og den velvære dansen og samhørigheden med ligestillede giver.
Kender du nogle, der har Parkinson, så tag dem med, vi kan sagtens
være flere.
Tilmelding til Gert Hansen 4033 5560 hansen.gert.dk@gmail.com
Alle ønskes en god sommer.
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Aarhusklubben

Bestyrelsen fik heldigvis nye medlemmer ved sidste generalforsamling.
Vi er nu
Kirsten Christensen – suppleant Tlf. 2566 9099 Mail: kckc@stofanet.dk
Niels Marius Jensen – kontakt til VIA Tlf. 2023 5103
Mail: tebstrupparkvej23@gmail.com
Solveig Madsen – dans, pårørendegruppe, kasserer Tlf: 2464 9381
Mail: sogpmadsen@gmail.com
Bo Lundberg Mønsted – formand. Næstformand i Kredsbestyrelsen
Tlf. 2679 4907 Mail: monsted1949@gmail.com
Jens Ole Pedersen – Cafemøder Tlf. 4030 2311
Mail:jensole@bulowsgade66.dk
Uffe Rasmussen – næstformand i klubbestyrelsen.
Suppleant i Kredsbestyrelsen Tlf. 2180 5620 Mail:ufferas@gmail.com
Dorthe Salmonsen – dans, pårørendegruppe,
kontakt til parkinsonkoordinator Tlf. 6135 3012 Mail: dorthe@salmonsen.dk
Jørgen Schaldemose – Parkinsonforeningens forretningsudvalg Tlf. 2137
6848 Mail: jrgnschldms@gmail.com
Elsebeth Vindahl – suppleant Tlf. 2127 2578 Mail evp@kringelum.dk
Ansvarsområderne skal ikke tages alt for bogstaveligt. Vi satser på fuld inddragelse af suppleanterne og på, at vi træder til og hjælpes ad om opgaverne.
Parkinsonkoordinator
Et vigtigt mål er så godt som nået: Vibeke Damgaard er udnævnt til kommende Parkinsonkoordinator for Aarhus Kommune. ”Kommende” fordi hun skal
på fire dages kursus i efteråret før hun officielt kan tage titlen. Vibeke er uddannet sygeplejerske, har beskæftiget sig med neurologiske lidelser, og glæder sig tydeligt til at komme i gang. Så vi er sikre på at hun vil blive en god
støtte for parkinsonpatienter og deres pårørende. Hendes opgave bliver ikke
direkte at behandle patienterne, men at være den, der kender mulighederne for
behandling og hvilke regler, der gælder. Altså en central person med et stort
netværk som kan sikre den bedst mulige hjælp. I vores øjne et vigtigt løft.
Første opgave bliver en pjece til uddeling hos læger og neurologer om henvendelsesmulighederne, for både vi og de kommende patienter skal jo vide, at
hun er der. Vi regner med, at Vibeke får mulighed for at præsentere sig ved et
arrangement – men hun skal lige være klar til det. Dorthe Salmonsen er kontaktperson.
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Dansen
Vi holder sommerferie nu, men starter igen i august. Som altid foregår
det i Frivillighuset på Kirkegårdsvej på Trøjborg og med vores energiske instruktør Hanne Taisbak og hendes 2 hjælpere Lis og Bodil.
Der bliver en ændring i efteråret da begge dansehold danser på tirsdage i lige uger:
Hold 1 starter tirsdag d. 21. august kl 14.
Hold 2 starter tirsdag d. 21. august kl 15.15 - her er enkelte pladser
ledige.
Prisen er uændret 100 kr. pr person for dans og kaffe.
Yderligere oplysninger/tilmeldinger hos Solveig tlf 2464 9381 eller
sogpmadsen@gmail.com
Efteråret i øvrigt
Programmet kendes endnu ikke. Efter en travl vinter/forår trak
formanden stikket for at holde en længere ferie i USA, og i skrivende
stund er jeg lige kommet hjem. Så overblikket er ikke fuldt på plads,
men vi satser stærkt på, at nogle flere phd-studerende vil komme og
fortælle os om deres forskning. En fortsættelse af sidste vinters velbesøgte arrangementer, hvor vi hørte om Parkinson og demens / søvnproblemer.
Cafemøderne fortsætter naturligvis, men datoerne er ikke sat endnu.
Bestyrelsen taler meget om hvordan møderne for pårørende kan
arrangeres. For vi kan jo se, at antallet af deltagere er faldende. Men vi
tror på værdien af projektet, nemlig den vigtige støtte, pårørende kan
give hinanden. Det er ganske enkelt lettere at forstå andres problemer
som pårørende, hvis man selv lever med dem. Så der vil nok komme
møder i forskellige former – og jeres tilbagemeldinger er vigtige for
os.
Vibeke, vores Parkinsonkoordinator, skal – som skrevet ovenover lige have lov til at sætte sig i stolen, men så vil hun gerne mødes med
medlemmerne af Aarhusklubben – og vi vil gerne mødes med hende.
Fremtidsfuldmagter er et vigtigt emne: muligheden for at disponere på forhånd. Vi arbejder på at finde en kompetent person – gerne
en jurist, der arbejder med emnet - der kan forklare os om indhold og
procedurer.
Og som altid: vi vil meget gerne høre, hvad I kunne tænke jer at bruge
foreningen til. Ring, send en mail, kom med et forslag. Kom til vores
møder!
/Bo Lundberg Mønsted
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Djurslands Klubben
Information om Parkinsondans og arrangementer.
Der er planlagt møder i Djurslands Klubben.
Parkinsondans 8 lørdage i efteråret startende de 10. august 2018.
Første arrangementet er den 25. august og det andet arrangement den 24.
november 2018:
Lørdag den 25. august 2018 kl. 10.00-13.00 i Posthavens kantine, et møde med stemmetræning ved Dorte Clausen. Vi sætter fokus på og
drøfter pårørendes situation og hjælpemuligheder, kurophold og Montebello.
Lørdag den 24. november 2018 kl. 10.00-13.00 i Posthavens kantine, et
møde med neurolog fra Århus Universitetshospital og med stemmetræning ved Dorte Clausen.
Et nyt tiltag i foråret 2018 har været Parkinsondans.
Laila Elkjær, Glesborg er blevet uddannet som Parkinson danse instruktør
gennem Parkinsonforeningen og finansieret af Trygfonden. Vi starter danse
dagene siddende på en stol, hvor vi varmer op med sang, dans og bevægelse.
Når krop og stemme er varmet godt op, kommer vi ud på gulvet til lystig
dans. Der vil være storfokus på Ballroom dans i efteråret. I bedes selv medbringe kaffe/te/vand. Jeg håber, I alle vil bakke op omkring dette initiativ.
Laila Elkjær arrangerer allerede den 10. august 2018 kl. 13.30 – 15.30 det
første danse arrangement i efteråret med fokus på Balroomdans i Posthavens
Kantine. Der vil være fuld tilmelding til alle efterårets arrangementer den 10.
august og betaling herfor 200 kr. ved indgangen.
Tilmelding skal ske til undertegnede på mail: keldovergaard@stofanet.dk
eller telefon 23 33 16 16 senest den 10. august for Ballroom dansen, henholdsvis den 20. august for arrangemenet i Posthaven den 25. august.
Parkinson dans ved instruktør Laila Elkjær bliver på fredage i kantinen i
Posthaven kl. 13.00-15.00 på følgende datoer i 2018:
10/8 og 24/8, 7/9 og 28/9, 5/10 og 19/10, 2/11 og 16/11.
MVH
Keld Overgaard Jensen
Formand for Parkinsonforeningen Djurslands Klub
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Orientering om et nyt udvalg jeg er blevet indvalgt i. Denne pressemeddelelse har jeg udsendt vedrørende PIU (Patientinddragelsesudvalget):
Grenaa den 12-4-2018.
Pressemeddelelse vedr. nyvalgt talerør for patienter i regionen.
Keld Overgaard Jensen, tidligere kommunaldirektør i Norddjurs, Grenaa og
Midtdjurs Kommune, er udpeget til Patientinddragelses udvalget i Region
Midtjylland af Danske Handicaporganisationer - Parkinsonforeningen.
Udvalget er netop blevet nedsat med i alt otte medlemmer. Danske Patienter
og Danske Handicaporganisationer har hver tre medlemmer, der repræsenterer de grupper, der hører under den enkelte paraplyorganisation. Desuden består udvalget af et medlem fra Ældresagen og et medlem udpeget af de 19
ældreråd i regionen.
Patientinddragelsesudvalget, også kaldet PIU, er borgernes stemme i regionen
med særlig fokus på det sammenhængende patientforløb mellem hospitaler,
de praktiserende læger og kommunerne.
Medlemmerne vil blive inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af den
kommende sundhedsaftale som løber fra 2018 til 2021 samt en ny praksisplan
for de praktiserende læger i regionen.
Udvalget vil også løbende blive orienteret om nye patient-projekter og ditto
aktiviteter samt byggeriet af storsygehuset i Gøstrup og færdiggørelsen af hele
Skejby-projektet. Desuden har PIU også ret til at rejse patientsager generelt.
Regionen vil fremover flytte mange opgaver til kommunerne og de praktiserende læger. Det kommer patienterne i høj grad til at mærke, og det er ikke
mindst her PIU skal være på tæerne. For kan kommunerne klare disse opgaver, og hvad med de praktiserende læger, der i forvejen har rigeligt at se til
plus, at der mange steder er mangel på læger.
PIU-medlemmerne vil bl.a også have fokus på, at regionen ikke skærer i de
borgernære akutklinikker, akutambulancer samt ikke mindst, hvordan vil
kommunerne tackle opgaveflytningerne fra regionen nu og i fremtiden, når
patienter i snit kun ligger mellem 2 og 2,5 døgn på regionens hospitaler”, siger Keld Overgaard Jensen.
MVH
Keld Overgaard Jensen
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Information om Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.
Jeg har også sagt ja til at være medlem af Disciplinærnævnet. Jeg bliver på
denne måde en del af Patientklagesystemet som trådte i kraft den 1. januar
2011. Her blev det lettere for patienter at klage, patienternes klagemuligheder blev udvidet og der blev lagt øget vægt på læring af fejl i sundhedssektoren.
Patienterne får i de fleste tilfælde tilbud om en dialog med regionen, inden
behandlingen af klagen indledes. Reglerne giver patienterne indflydelse på,
hvorledes deres klage skal behandles. Patienterne kan vælge at få deres klage afgjort af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn eller af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er også muligt for at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over en række patientrettigheder som for eksempel frit sygehusvalg,
maksimale ventetider og kontaktpersonordningen.
Styrelsen for Patientsikkerhed har blandt andet til opgave at betjene nævnet. Tøv derfor ikke med at kontakte os, hvis der er noget, du vil vide mere
om – eller hvis du har forslag til forbedringer i Styrelsen for Patientsikkerheds betjening af nævnet.
Hvad er Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn?
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er en offentlig, administrativ myndighed.
Nævnet er principielt en helt almindelig administrativ myndighed som
f.eks. et folkeregister, et socialkontor og en sygehusforvaltning. Nævnet er
ikke en domstol. Det betyder, at sagsbehandlingen er skriftlig. Det vil sige,
at parterne i klagesagerne ikke har adgang til at præsentere deres synspunkter mundtligt for nævnet, og at nævnets møder ikke er offentlige.
Nævnets virksomhed er reguleret af de sagsbehandlingsregler, der gælder
for offentlige, administrative myndigheder. Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Persondataloven er de vigtigste love. Det betyder, at nævnets
afgørelser skal leve op til Forvaltningslovens krav om fyldestgørende begrundelse. Nævnets virksomhed er endvidere reguleret i en forretningsorden, der er fastsat af ministeren.
Nævnet adskiller sig imidlertid på en række punkter fra sædvanlige offentlige, administrative myndigheder: Nævnet er etableret ved lov, nævnet er et
kollegialt organ, der principielt træffer afgørelse ved afstemning, og nævnet er uafhængigt. I afgørelsen giver nævnet udtryk for sin opfattelse af sagen i form af kritik eller ikke kritik.
Disciplinærnævnets kompetence
Langt hovedparten af nævnets sager vil være klager fra patienter. Nævnet
behandler dog også få sager, som er indberetninger fra vores afdeling for
tilsyn, hvor styrelsen gennem sit tilsyn med sundhedspersoner er blevet
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opmærksom på forhold hos en sundhedsperson, der kan give anledning til
kritik af dennes faglige virksomhed.
Nævnet er kompetent til at behandle det patientforløb, der er klaget over
(indberettet). Nævnet er ikke en tilsynsmyndighed, der kan tage sager og
spørgsmål op af egen drift.
Patientens klage eller Tilsyns indberetning er en betingelse for, at nævnet
kan undersøge og tage stilling til, om en sundhedsperson har handlet i strid
med lovgivningen. Nævnet har ikke mulighed for at vurdere, om den modtagne behandling har været tilfredsstillende eller om behandlingen kunne have været bedre.
Nævnet behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet.
Ved faglig virksomhed forstås sundhedsfaglig virksomhed som led i patientbehandling. Undersøgelse, diagnostik, behandling og pleje er sundhedsfaglig
virksomhed. Endvidere er brug af medhjælp og udfærdigelse af instrukser for
behandling også en del af den faglige virksomhed.
MVH
Keld Overgaard Jensen
Formand for Djurslandsklubben
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«Medlnr»
«Vis navn»
«Gadenavn»
«Postnr» «By»

Afsender L. Hansen, Ranunkelvej 73, 8471 Sabro
Kredsformand, medlem HB Klubleder Silkeborg
Konrad Ahrentot Tlf. 2345 4559

ahrentot@outlook.dk

Næsformand og Klubleder Århus

Bo Lundberg Mønsted

Tlf. 2679 4907

monsted1949@gmail.dk

Kredskasserer Ellen Olsen, Silkeborg
Tlf. 2349 3372

arly@energimail.dk

Sekretær, medlem HB Jørgen Schaldemose
jrgnschldms@gmail.com

Tlf. 2137 6848

Bestyrelsesmedlem og Klubleder Grenå/Djursland
Keld Overgaard Jensen. Tlf. 2333 1616

keldovergaard@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem og Klubleder Randers
Gert Hansen

Tlf. 4033 5560

hansen.gert.dk@gmail.com

Klubleder Samsø Ingolf og Jonna Thunbo Hansen
Tlf. 8659 0053 skraenten7@mail.dk
Suppleant og Redaktør
Suppleant

Leif Hansen Tlf. 2196 6246

Ufe Rasmussen Tlf,2180 5620
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leihansen@mail.dk

uferas@gmail.com

