
Referat af kredsbestyrelsesmøde d. 15. december 2021, kl. 17.00 – 19.00 
(efterfølgende julefrokost) 

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

1. Valg af referent og ordstyrer 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Sidens sidst v/Pia 
4. Økonomi v/ Niels Christian 
5. Opfølgning på arrangementer 
6. Ny hjemmeside v/Morten 
7. Parkiposten i fremtiden 
8. Næste møde 
9. Eventuelt 

 
Ad 1. Valg af referent og ordstyrer 
Valgt blev Poul som referent og Erwin som ordstyrer. 
 
Ad 2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af punkt 7. 
 
Ad 3. Sidens sidst v/Pia 
• Mødet med Ditte Leer var oprindeligt programsat til 1. februar men må flyttes. Se 

punkt 5. 
• Nordvestsjælland har lavet en folder til uddeling til potentielle nye medlemmer af 

parkinsonforeningen. Den bliver nu koordineret med overvejelser i hovedforeningen 
at kombinere den med landsdækkende informationer.  

• Vi bliver af hovedforeningen spurgt, om vi ønsker kuverter. Nej tak, vi er gået 
elektronisk ���� 

• I hovedforeningens blad, Parkinson Nyt, under aktiviteter i kredsene glimrer 
Nordjylland sig ved stort set aldrig at have aktiviteter nævnt. I næste nummer af 
vores kredsblad, Parkiposten, opfordrer vi klubberne til at melde aktiviteter ind til 
hovedbladet. Det sker i formandens hjørne ved Pia. Poul laver reminder til Pia 
herom. 

• Yngre parkinsonmedlemmer har efter aftale med hovedforeningen fået kr. 400 i 
tilskud i forbindelse med deltagelse i et landsdækkende møde. I alt fire gange kr. 400 
som dækkes af kredsen. 



• Klub Frederikshavn har henvendt sig til kredsen vedrørende udgifterne ved at have 
en bankkonto etc. og alternativerne hertil. Niels Christian tager kontakt til formanden 
for Klub Frederikshavn, Poul Andersen. 

• Lone Svendsen, forstander for Forebyggelses- og Rehabiliteringscenter, Ulsted, 
meddeler at ville søge frikøb af timer til nogle medarbejdere, der så skal benytte 
disse timer til træning af parkinsonramte mhp. at forhale det tidspunkt, hvor disse har 
behov for pleje og hjælpemidler. Initiativet er et supplement til den vederlagsfrie 
fysioterapi. (se mere her: https://www.parkinson.dk/wp-
content/uploads/2021/11/motionparkinsondec2021.pdf) 

• Pia er på bagkant af et foredrag på Ældrecentret i Vodskov blevet opfordret til at 
holde nogle kursusgange i ”stemme og sang – rehabiliteringen” som en slags 
forlængelse af tidligere kurser i sang og bevægelse. Det vil hun godt – men mod 
honorar. Kravet om honorering er forståeligt, idet kurset trækker på Pias faglige 
kompetencer som sanger og certificeret i tale- og stemmerehabilitering.  

    
Ad 4. Økonomi v/Niels Christian 
Dispositionsretten til vore to konti i kredsen er nu af Danske Bank overflyttet til Niels 
Christian. 
Vi skal derfor fra Carl Erik have overført følgende til Niels Christian: 
• Samtlige bilag for 2021 der vedrører kredskontoen 
• Samtlige bilag der vedrører Walk-kontoen for 2020 og 2021 
• Kassebeholdning pr. 31.12.2020 (evt. justeret for til- og afgang i 2021 dokumenteret 

ved bilag)  
• Kontrakt med Boxit og nøgle til vores rum 
  
Ad 5. Opfølgning på arrangementer 
Mødet med Ditte Leer skal flyttes pga. sammenfald med andre arrangementer og den 
nye Corona-situation. Mødet er efterfølgende med Jørgen og Pias mellemkomst flyttet 
til 29. marts til afholdelse i Kirkens Hus, Nørresundby, kl. 17.00 – 20.00. 
 
Ad 6. Ny hjemmeside v. Morten 
Mødet blev grundet mangel på tid udsat til næste møde. Men det indeholder ud over 
gennemgang og visning af den nye hjemmeside, gratis Office-pakke, gratis Nem-
tilmelding og Adgang til medlemskartoteket. Tages på næste møde. 
 
Ad 7. Parkiposten i fremtiden 
Udsat til næste møde. 
 
Næste møde 
8. marts, kl. 16-18 hos Poul, Mellem Broerne 15, 1.th., Nørresundby 
 

https://www.parkinson.dk/wp-content/uploads/2021/11/motionparkinsondec2021.pdf
https://www.parkinson.dk/wp-content/uploads/2021/11/motionparkinsondec2021.pdf


Ad 8. Eventuelt 
• Jørgen kunne meddele, at han ikke var blevet genvalgt til fortsættelse i 

Patientinddragelsesudvalget. Ærgerligt og øv! Det er Danske Patienter (DP), der 
efter indstilling fra en række forskellige patientforeninger, herunder 
Parkinsonforeningen, udpeger. Fra DP forlyder det, at man ønsker at styrke 
psykiatrien – på den anden side har man i Nordjylland allerede repræsentation 
herfra! 

• Niels Christian kunne berette om et vellykket samarbejde med Center for 
Kompetenceudvikling og Undervisning (CKU Vendsyssel). Blandt andet kunne man 
nu komme i varmtvandsbassin (med hjælpemidler og hjælpere) i Vandhuset Park 
Vendia. 

• Morten opfordrede til, at vi snarligt lavede et møde med klubledelserne. Alle var 
enige! 

5. januar (beklager forsinkelsen ���) 

/Poul 


