
Referat af kredsbestyrelsesmøde d. 8. marts, kl. 16.00 – 18.00 

Hvor: Hos Poul Israelsen 

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

Fraværende med afbud: Kurt Alling Nielsen 

 

Dagsorden: 

1. Valg af referent og ordstyrer 

2. Godkendelse af dagsordenen 

3. Siden sidst v/ Pia m.fl. 

4. Økonomi v/ Niels Christian 

5. Hjemmesiden v/ Morten 

6. Parkiposten i fremtiden 

7. Opfølgninger på arrangementer (Gitte Leer og Generalforsamling). 

8. Næste møde 

9. Eventuelt 

 

Ad 1. Valg af referent og ordstyrer 

Referent blev Poul og ordstyrer Jørgen. 

 

Ad 2. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt. 

 

Ad 3. Siden sidst v/ Pia m.fl. 

Pia: 

 Mia Ø. Jørgensen fra bokseklubben AK Jyden var ikke vendt tilbage før eller under 
mødet vedrørende Parkinson Boksning. I løbet af aftenen blev Pia imidlertid 
kontaktet af Mia, og det er herfra, der refereres: ”Beklager der er gået længere tid 
end forventet. Vi er heldigvis klar med en køreplan, der bliver endeligt godkendt på 
torsdag i denne uge. På torsdag finder en forsinket generalforsamling sted, og her 
aftales der også dato for åbent-hus-arrangementet, der skal skyde Parkinson Boxing 
i gang i AK Jyden. Vi forventer, at holdet til en start bliver hver torsdag kl. 17 til 18:15, 
og vi forventer også, at der bliver et ekstra hold hver uge. Vi finder to yderligere 
trænere udover mig, der skal gennemgå uddannelsen i dette forår. Det forhindrer 
ikke mig i at starte før disse er færdiguddannede. Jeg glæder mig til at komme i gang 
og til at sende dig den endelige dato for opstart :-)/Mia”. Hurra – der kommer gang i 
boksning!!! Der er herefter ikke brug for at Erwin kontakter en bekendt i klubben, en 
fra Krogh-familien. 

 Hovedforeningen har ansat Malte Bang (Silkeborg), som sammen med Louise 
Hjerting Nielsen skal hjælpe klubber og kredse med at styrke arbejdet lokalt. Malte 
får fokus på Jylland. Malte kommer til vores generalforsamling. 

 Pia skal til FU i næste uge og i den forbindelse også mødes med forskningsudvalget. 



 Pia henledte opmærksomheden på, at Lorenz Oppel har et foredrag om Parkinsons 
sygdom i Folkeuniversitetsregi d. 15. marts kl. 17.00 – 18.45 (tidligere fremsendt på 
mail til kredsbestyrelsen). 

 Car Erik har gjort Pia og Poul opmærksom på, at Lions Hasseris i anledning af deres 
60-års jubilæum uddeler tre gange så mange midler som sædvanligt, dvs. kr. 
300.000 i år. Frist for ansøgning er 31. marts. Poul undersøger, om et arrangement 
med Kim Sjøgren/Per Nielsen er en økonomisk mulighed. 

 DHL-stafet ligger i år i Aalborg d. 23., 24. og 25. august med deadline for early birds 
31. marts, hvor deltagerprisen og telte er lidt billigere. Vi foretrækker 24. august, som 
dagen vi deltager. Vi når ikke early bird.  

 Jeannet Ulrikkeholm, sanger og musiker, har tilbudt at lave sangaften. Honorar 
(rimeligt!) plus transport. Vi har hende i baghoved til et relevant tidspunkt. 

 Bjarne Brohus-projektet: Vi har desværre ikke hørt nærmere om projektets indhold. 
Vi ser tiden an, til Bjarne måtte henvende sig igen. 

 Puljer stillet til rådighed af DH (Dansk Handicapforening) kan fortsat søges indtil 14. 
marts og skal være brugt før 30. juni. Jeg har forespurgt om projektperioden kan 
udskydes, så den også indeholder august af hensyn til et eventuelt Sjøgren/Nielsen 
arrangement. Desværre nej. 

 I hovedorganisationen afholdes arrangement angående ”politisk synlighed”, 4. april, 
kl. 15-17. Pia har anmodet om, at man kan deltage virtuelt. Tiden tillader ikke rejse 
til/fra et to-timers-møde i København.    

 Kredsen har et depot hos Boxit, som koster kredsen kr. 293 pr. måned. Niels 
Christian har inspiceret depotet og redegjorde for dets nuværende indhold. Flere af 
kredsbestyrelsens medlemmer har diverse materialer liggende i deres hjem. Pia, NC 
og Poul ser ved først givne lejlighed på depotet medbringende en trailer (Poul). 
Herefter gør vi status over, om vi har brug for depotet. 

 Jørgen: Netværk Vesthimmerland har vanskeligheder med at sammensætte en ny 
klubbestyrelse. Den nuværende formand, Mona Kristensen, har sagt definitivt nej tak 
til at fortsætte. Der er indkaldt til nyt/ekstraordinært årsmøde om en måned. Jørgen 
og den øvrige kredsbestyrelse håber det lykkes.  

 Morten kunne fortælle (hvad der også fremgår af det kredsblad, som netop er på 
trapperne), at det er lykkedes at få godt gang i Aalborgklubben igen. Fire personer 
sætter nyt skub i klubben. Det drejer sig om Birte Nørgaard, Erwin Kristoffersen, 
Karsten (Skipper) Jensen og Morten Kristensen. Super! 

 31. maj løber Unity Walk af stablen i København. Deltagelse er gratis. 

 

Ad 4. Økonomi v/ Niels Christian 

Niels Christian havde til mødet medbragt færdige og afstemte regnskaber for kredsen 
og Walk-kontoen. Kredsen viste et underskud på ca. kr. 6.370 og en egenkapital på 
23.723. Walk-kontoen blev belastet af kr. 300 i bankgebyrer og 
egenkapitalen/indeståendet på kontoen er ca. kr. 57.521. Flot arbejde af NC – vi 
mangler nu kun revisors blik på regnskabet. Data på revisor er dags dato fremsendt til 
Niels Christian. 

Blandt udgifterne på kredsens konto er beskedne honorarer til 
bestyrelsesmedlemmerne. Disse svarer netop til, hvad skattemyndighederne accepterer 



uden dokumentation. Pia tjekker, at det fortsat er den politik, som hovedforeningen 
opfordrer alle kredse til at følge. 

NC opfordrer alle, der søger kredsen om kørselsgodtgørelse, til at benytte et af ham om 
kort tid fremsendt standardskema. 

 

Ad 5. Hjemmesiden v/ Morten 

Morten præsenterede, kort, effektivt og præcist den nye hjemmeside, som kører i et 
fælles system med hovedforeningen. Morten – og vi der har været inden på den nye 
hjemmeside – synes, den fungerer rigtig fint. Godt gået Morten!! Hertil kommer, at vi har 
fået NemTilmeld. Også det er et fantastisk fremskridt. Her kan man elektronisk tilmelde 
sig arrangementer i kredse og klubber, betaling kan klares herigennem, og der kan 
udskrives lister over deltagere, med angivelse af om der er betalt ved tilmelding, eller 
der ønskes betaling ved indgangen. Rigtig godt! Indtil videre kan det enkelte medlem 
ringe til Morten, hvis der måtte være problemer med den elektroniske tilmelding  . 
Klubberne kan af Morten lære, hvordan man søger om gratis NemTilmeld, og hvordan 
man sætter arrangementer op. 

 

Ad 6. Parkiposten i fremtiden  

Parkiposten, kredsens blad, redigeres af Poul, men opsætning, layout og kontrakter 
med annoncører klares af bb-consulting. Kredsens eneste udgift til bladet er porto til 
medlemmerne, som beløber sig til godt kr. 15.000 pr. år. Skal vi fortsætte med bladet i 
fysisk form eller gå over til rent elektronisk formidling via hjemmeside og mail? For dette 
taler portobesparelsen, men vi mister nok også en del læsere. Et godt bud på størrelsen 
af det tab er vore medlemmer uden mailadresse oplyst il kredsen, svarende til lige godt 
100 af vores ca. 700 kredsmedlemmer. På den anden side skal der laves væsentligt 
mere af redaktøren – indsætning af billeder, spændende layout m.v. Dette kræver 
investering af ca. kr. 2.000 til desk-top software, og mange timers oplæring med den 
risiko, at redaktøren bliver ”livstidsfange i sit job”. Vi ser tiden lidt an og fortsætter med 
det fysiske blad imens.     

 

Ad 7. Opfølgninger på arrangementer (Ditte Leer og Generalforsamling). 

Der er allerede pæn tilmelding til arrangementet med Ditte Leer d. 29. marts (42 
tilmeldte med maks. 50 deltagere). Arrangementet er programsat til kl. 17.00 – 20.00. Vi 
blev enige om, at vi gennemfører hele Dittes indlæg med efterfølgende spørgsmål, før 
der serveres mad. Allerede fra start er der kaffe og vand på bordene. Arbejdsopgaver: 

 Pia forespørger Kirkens Hus, om vi kan få et lidt større lokale. 

 Pia indleder mødet 

 Pia spørger om Kirkens Hus kan levere kaffe og vand 

 Erwin modtager alfabetisk opstillet liste over deltagere fra Morten med angivelse af 
betalt/ikke-betalt. Erwin opkræver penge ved indgangen. 

 Poul bestiller sandwich ved Nadias. Poul modtager opgørelse over antal deltagere 
fra Morten ved tilmeldingsfristens udløb. Vi regner med 1/2 sandwich pr. mand, men 
der købes 50% ekstra. I gennemsnit bliver det kr. 33,75 pr. deltager. Poul prøver at 
få regningen sendt direkte til NC ellers udlæg v/Poul. 

Angående generalforsamling: 



Niels Christian modtager liste over deltagere fra Morten og styrer betalingen ved 
indgangen på dagen.  

Poul sørger for vingave til Arly Badstue og ordstyreren på generalforsamlingen plus 
chokoladegave til Astrid Blom. Dvs. tre gaver i alt. 

Og Pia skal huske at medbringe, det hun skal huske (ja det er kryptisk!). Men Pia må 
henvende sig til referenten, hvis hun ikke kan huske   

 

Ad 8. Næste møde 

Fastsat til 4. maj, kl. 16-18.00 hos Pia. Vi håber på at konstituere os som bestyrelse i 
umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Spørgsmål fra referenten: Skal vi satse 
på, at mødet d. 4. maj bliver med deltagelse af alle klubformænd? 

  

Ad 9. Eventuelt 

Emne til Parkiskole: Anja Aalund Olsen Holst kan give et spændende foredrag til 
pårørende i efteråret (oktober/november). Der var stor opbakning hertil. Vi skal så finde 
noget parallelt for parkinson-ramte. 

 

/Referent Poul 


