
Referat fra kredsbestyrelsesmødet 25. oktober 2021, kl. 19.30 – 21.30 

 

Sted: hos Pia Fog 

Til stede: Pia Fog, Poul Israelsen, Carl Erik Jensen, Erwin Kristoffersen, Jørgens 
Lindskov, Kurt A. Michaelsen, Niels Christian Mortensen 

Fraværende med afbud: Morten Kristensen og Kurt Alling Nielsen  

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2.Godkendelse af referat 

3.Siden sidst v/ Pia 

4. Status på hjemmeside, medlemskartotek, Nemtilmelding og Gratis Office v/ Morten 

5. Økonomi v/ Niels Christian 

6. Opfølgning på de kommende arrangementer 

7. Dato for næste møde 

8. Eventuelt 

 

 

Ad 1. Valg af ordstyrer og referent 

Det sædvanlige team blev valgt nemlig Pia som ordstyrer og Poul som referent. 

 

Ad 2.Godkendelse af referat 

Som altid godkendt senest otte dage efter fremsendelse af referatudkast fra seneste 
bestyrelsesmøde.  

  

Ad 3. Siden sidst v/ Pia 

 Pia har skrevet en 2-3 gange med Mia Ø omkring bokseprojektet. Afventer svar om 
hvornår oplæring af trænere påbegyndes. 

 Patientinddragelsesudvalget, hvor Jørgen Lindskov pt. sidder for 
parkinsonforeningen, skal ny-sammensættes (sker hvert fjerde år). Vi håber Jørgen 
kan fortsætte, selvom der er opstået en problematik om, hvem der indstiller ”Danske 
Patienter” eller ”Dansk Handicapforbund”. 

 DHL-stafetten gik godt. Der er også kommet et indlæg til næste nummer af 
Parkiposten fra deltagere hjemmehørende i Netværk Vesthimmerland. Vi (Pia og jeg) 
mødte et medlem fra Nørresundby, som gerne ville ind i bestyrelsen for at gøre et 
stykke arbejde. Super! Vi inviterer lige den pågældende til julefrokost, så 
vedkommende kan få et indtryk af, hvad han går ind til . 

 Jørgen Lindskov har fået en aftale med Parkinsonsygeplejerske Ditte Leer – herom 
nedenfor 



 Der var en fejl i sidste nummer af parkiposten, hvor Erwin er omtalt med forkert tlf. og 
mail. Bliver selvfølgelig rettet (Poul undskylder – jeg fangede det åbenbart ikke i 
korrekturen). 

 Næste Parkinson Unity Walk i København er sat til d. 21. maj 2022. Måske vi skulle 
sende en delegation dertil, idet vi jo ikke selv afholder en Unity Walk? 

 Professor Jens Christian Hedemann Sørensen holder foredrag i regi af 
Folkeuniversitetet d. 28.11 om ”det elektroniske menneske”. Her kommer han ind på, 
hvor langt man er kommet med projektet ”strøm til ryggen” for parkinsonramte. 

 Bordtennis for Parkinsonramte tilbydes i Bortennis Danmark regi! 
 Hovedforeningen arbejder intenst på at redde den vederlagsfrie fysioterapi. 
 Den tidligere formand formanden for Midtnordjyllandskredsen, Knud Erik Lykke, er 

død pga. Corona. Sørgeligt men desværre sandt. Nordjyllandskredsen kondolerer. 

 

 

Ad 4. Status på hjemmeside, medlemskartotek, Nemtilmelding og Gratis Office v/ 
Morten 

Punktet måtte udgå, idet Morten havde forfald pga. sygdom. 

 

Ad 5. Økonomi v/ Niels Christian 

Carl Erik var til stede for at overdrage regnskabsføringen til Niels Christian (assisteret af 
Erwin). Der er stadig et par udeståender, før det reelt kan ske. Niels Christian vil gerne 
se bankudtoget fra Danske Bank 31. dec. 2020. (Det ligger i bilagene, som pt. ligger 
hos Poul). 

Konklusionen på dagsordenspunktet blev, at Niels Christian vil maile Poul en liste over 
de dokumenter, vi skal have for at kunne registrere en ny kontoansvarlig i Danske Bank. 

Et afledt punkt af økonomi er ”depot”. Vi giver 2-300 kroner om måneden for et depot 
hos Boxit. Er depotindholdet det værd? Carl Erik lovede at ajourføre listen over depotets 
indhold til næste møde. 

 

Ad 6. Opfølgning på de kommende arrangementer 

Jørgen Lindskov har fået en aftale med parkinsonsygeplejerske Ditte Leer (Neurologisk 
Afdeling, Aalborg Universitetshospital), som i Parkinsonskoleregi vil fortælle om ”sit liv 
som parkinsonsygeplejerske”. Tidspunktet var oprindelig tænkt sat i efteråret, men 
grundet det fremskredne tidspunkt opfordres hun til at holde indlæg i tidsrummet kl. 17-
19, enten 1. eller 2. februar 2022. Jørgen kontakter hende. 

Pia finder lokale. Flere muligheder blev vendt: Folkekirkens Hus (Gammeltorv), Kirkens 
Hus (ved Nørresundby Kirke), Hans Egedes Kirke (Grønlands Torv, måske de bedste 
parkeringsmuligheder). 

 

Ad 7. Dato for næste møde 

14. december kl. 17.00 – efterfølgende julefrokost. Hos Pia. 



Poul/Pia finder ud af mad, og hvis det i den forbindelse er bedre med at spise ude, så 
hvor. 

 

Ad 8. Eventuelt 

Niels Christian berettede, at man fik væsentlig mere ud af direkte mail kontakt til 
Hjørringklubbens medlemmer end den langsommere og tidsmæssigt infleksible 
Parkiposten. Måske skulle vi droppe den nuværende flot trykte publikation og i stedet 
tilbyde den mailsendt til alle. De, der gerne ville have den på tryk, kunne så få tilsendt 
en printet version med posten.  

Der vil være et selvstændigt punkt om dette på næste møde. 

 

Referent/ 

Poul    

 


