
Referat af kredsbestyrelsesmøde d. 10. august kl. 19.30 – 21.30 

Hvor: Hos Poul Israelsen 

Til stede: Pia Fog, Kurt Alling Nielsen, Jørgen Lindskov, Niels Christian Mortensen, 
Erwin Kristoffersen, Morten Kristensen, Kurt A. Michaelsen og Poul Israelsen 

Fraværende: Ivan Andersen, Bente Frandsen og Carl Erik Jensen 

 

Dagsorden:  

1. Valg af referent / ordstyrer 

1.a. Godkendelse af dagsordenen 

2. Siden sidst v/ Pia 

3. Den nye hjemmeside v/Morten 

4. DHL-stafet: hjælp til det praktiske m.m. v/ Poul 

5. Økonomi v/ Carl Erik og Poul 

6. Nye arrangementer - kom med idéer 

7. Næste mødedato 

8. Evt. 

 

Ad 1. Valg af referent / ordstyrer 

Pia blev ordstyrer og Poul referent. 

 

Ad 1.a. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

 

Ad 2. Siden sidst v/ Pia 

 Hovedforeningens bladredaktør ønsker information til bladets regionskalender for 
september, oktober, november plus den første uge af december med deadline d. 10. 
august. (Ikke oplyst på mødet, men Poul: timingen ligger rigtig skidt ift. 
informationerne til vores lokalblad, hvor vi efterspørger det samme, men med senere 
deadline: 16. august.). Vi må se, om vi kan gøre noget ift. næste år. 

 En Jørgen Christensen har i hovedbladet ”brokket” sig over den manglende interesse 
fra foreningens side omkring den elektromagnetiske behandling af hjernen i forhold til 
gangbesvær m.v. Der synes at være uenighed blandt sagkundskaben om, der 
foreligger tilstrækkelig evidens. Se nærmere i Parkinson Nyt.  

 Hovedbestyrelsesmøde i Helsingør d. 28. – 29. august. Poul deltager mens Pia er 
forhindret pga. arbejdsrelateret konference i Helsinki. Hovedemnet for mødet er 
strategi 2022 – 2025. Men der er også et spændende indlæg fra Novo Nordisk vedr.  
stamcelleforskning. 

 Jørgen: Laver hovedforeningen kurser for fysioterapeuter ift. Parkinson? Flere 
tilkendegav, at det gjorde man, men det var trægt og bøvlet for fysioterapeuterne at 
komme igennem. Poul tager det op på HB-mødet i slutningen af august.  



 Kurt A.M: Man burde undersøge hvad der forårsager, at nogle efter 10 år med 
Parkinson klarer sig bedre end gennemsnittet. Poul: Det er nok en svær ting, men en 
undersøgelse i retning heraf er det, der gennemføres på Sano, hvor man 
sammenligner om parkinsonramte i stadie 2, med den fysiske træning som Sano står 
for, klarer sig bedre efter tre år end andre, der ikke følger dette program. 

 Der blev spurgt til om der stadig findes dansehold. Det gør der, men spørgsmålet er, 
om det stadig fremgår af Hovedforeningens hjemmeside. Vi bad vist Morten lave et 
check heraf?  

 Vores tidligere landsformand, Jorry Højer, holder foredrag i Fynskredsen, under 
emnet: ”tal sammen i tide”. Måske var det også noget for os her i kredsen. Tages op 
som beslutningspunkt ved næste kredsmøde. 

 Boksning: AK-jyden står fortsat i venteposition ift. parkinsonboksning.  
 Kurt A.N.: har haft to daglige besøg af hjemmeplejen mens ægtefællen var bortrejst 

på konference. Det fungerede fint, men få havde kendskab til Parkinson . Men at 
muligheden er der, kan være en inspiration for andre. 

 Musikalsk arrangement med Michael Vesterskov – tages op under punkt 6   

 

Ad 3. Den nye hjemmeside v/Morten 

Morten har gennemført et kæmpe arbejde med at lægge alle informationer fra vores 
gamle hjemmeside ind på Hovedforeningens hjemmeside under Nordjyllandskredsen. 
Denne side med undersider tilgås ved at skrive www.parkinord.dk  i ens browseren. 
Han har hovedsageligt samarbejdet med Fynskredsen og Nordsjælland om dette. Disse 
tre er foregangskredse mhp. at blive enige om, hvordan kredssiderne skal opbygges på 
vegne af alle kredse. Han synes samarbejdet går fortrinligt og resultaterne er gode. 
Morten gennemgik på ca. tyve minutter, hvordan det hele ser ud. Fint oplæg. Tak til 
Morten!! 

  

Ad 4. DHL-stafet: hjælp til det praktiske m.m. v/ Poul 

Stafetten løber af stablen 1. september med løbehold kl. 18.00 og gå-hold kl. 18.30. 
Poul har stået for tilmeldinger med ca. 50 deltagere i alt. 

Der er behov for lidt praktisk hjælp på dagen. Vi skal blandt andet have stillet borde og 
bænke op i det forhåndsreserverede telt. Vi skal have hentet madkasser (inkl. vin) og 
eventuel stafet til holdene. Vi skal have banner og beach-flag opsat. Poul skaffer i tilgift 
til madkasserne en begrænset mængde øl, sodavand og vand til deltagerne (som 
udleveres uden beregning).   

Følgende gav ud over Poul tilsagn om at komme kl. ca. 17.00 mhp. deltagelse i det 
praktiske: Pia, Erwin (plus hustru Lisbeth), Kurt A.M. og Morten (lidt forsinket). 

   

Ad 5. Økonomi v/ Carl Erik og Poul 

I Carl Eriks fravær redegjorde Poul for situationen. Det på generalforsamlingen 
fremlagte regnskab mangler fortsat at blive revideret, idet regnskab og bilag ikke er 
kommet revisor i hænde. (Carl Erik har fortsat store smerter, så det er forståeligt). 
Løsning: Pia henter bilag hos CE og Poul henter dem her og sørger for, at revisor får 
det i hænde. Vi skal gerne have regnskabet revideret før 21.08, hvor vores revisor, Ivan 



Møller, tager på Montebello i tre uger. Lykkes det ikke, gav Niels Christian og Erwin 
tilsagn om at revidere det. (Poul efterfølgende: regnskabet er nu revideret og 
underskrevet). 

Efter afslutningen på 2020 regnskabet gav Niels Christian tilsagn om at overtage jobbet 
som kredsens kasserer bistået af Erwin. Det er vi meget taknemmelige for i 
kredsbestyrelsen. Tak.  

 

Ad 6. Nye arrangementer - kom med idéer 

Det pga. Corona aflyste program d. 5. november 2020 med Micael Vesterskov søges 
genoplivet i november i år. Vi har fået nogle mulige datoer fra Vesterskov. Vi 
foretrækker tirsdag d. 9. november (kl. 17.00 – 20.00 som sidst). Poul laver check en af 
de nærmeste dage, om hvorvidt det er muligt på Vandrehjemmet, som vi har en 
forpligtelse til at benytte som aftalt sidst.  

  

Ad 7. Næste møde - dato 

25. oktober kl. 19.30 hos Pia. Morten tager kage med! (Vigtigt!)  

Ad 8. Evt. 

Intet at berette 

 

/Poul Israelsen 


