
Referat af konstituerende møde i kredsbestyrelsen  
Hos: Pia Fog 
Til stede: Pia Fog, Poul Israelsen, Erwin Kristoffersen (indtil kl. 17.15), Jørgen 
Lindskov, Kurt A. Michaelsen, Niels Christian Mortensen og Kurt Skjødt Pedersen 
 
Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Konstituering af bestyrelse 
3. Økonomi 
4. Tilskud til klubber 
5. DHL-stafet 
6. Medlemmer til udvalg 
7. Næste møde 
8. Evt. 
 
Ad 1. Valg af ordstyrer og referent 
Jørgen blev ordstyrer og Poul referent. 
 
Ad 2. Konstituering af bestyrelse 

 Pia er fortsættende formand valgt af generalforsamlingen 
 Poul valgt som næstformand 
 Niels Christian valgt som kasserer og Erwin som kassererassistent  
 Formand, næstformand og kasserer udgør et forretningsudvalg 
 Valg af Web-master udsættes til Kurt S. og Poul har haft møde med Morten 

Kristensen 
 Der er ingen fast sekretær 

 
Ad 3. Økonomi v. Niels Christian 
Kredsen har modtaget tilskud fra hovedforeningen på ca. samme beløb som sidste 
år, ca. kr. 75.000. 
Vi har også modtaget kr. 8.000 fra Netværk Vesthimmerland, som desværre har set 
sig nødsaget til at lukke klubben. Vi har endvidere betalt og fra hovedforeningen fået 
refunderet ca. kr. 18.000 for deltagelse i DHL-stafet d. 24. august 2022. Ditte Leer 
har fået sin honorering. Kredsen følger i øvrigt hovedforeningens indstilling om, at 
kredsens bestyrelsesmedlemmer refunderes for deres udgifter ved kredsarbejdet 
efter skattevæsenets takster.     
 
Ad 4. Tilskud til klubber 
Beløbet blev sat til kr. 5.000 pr. klub. Vi havde en kort drøftelse af behovet for og 
størrelsen af tilskuddet pr. klub, men fastholdt vores gamle politik om ens beløb pr. 
klub. 
I øvrigt var vi enige om, at det er vigtigt, at de enkelte klubber informerer hinanden 
om de aktiviteter, man har, til inspiration for andre klubber. 
Som kreds kan vi måske se lidt om typen af aktiviteter ud af de klubregnskaber, som 
de enkelte klubber sender til vores kasserer pr. år. (Forpligtelsen hertil fremgår af 
hovedforeningens ”vedtægter for parkinsonforeningen”). 
 
Ad 5. DHL-stafet 



Vi har i kreds Nordjylland tilmeldt os med 11 hold af 5 deltagere pr. hold. Det er, hvad 
vi plejer at være og kan håndtere logistisk. Vi er tilmeldt d. 24. august, og vi har vores 
eget telt. 
Tilmelding til DHL blev sat til 1. august. Poul kontakter Morten Kristensen mhp. at få 
sat en NemTilmeld op. Her skal vi have fornavn, efternavn, køn (af hensyn til trøjer), 
trøjestørrelse (mand/kvinde: S, M, L, XL, XXL) og et foreløbigt selvopfundet 
holdnavn, som godt må gælde for færre end 5 personer. 
Poul laver artikel om DHL til næste nummer af Parkiposten. 
 
Ad 6. Medlemmer til udvalg 
I hovedforeningens regi har vi mulighed for at foreslå medlemmer til to udvalg.  
 
Det ene er et erfaringsmøde for tovholdere af Parkinsonskoler, 1. juni kl. 16-18 
(fysisk el. virtuelt møde besluttes senere). Pia rundsendte den relevante mail fra 
hovedforeningen v. Marlene Grønnegaard Sørensen. (Jeg har læst bilagene heri, og 
der er relevante ting for vores kasserer at have øje for, bl.a. deltagerlister). Alle 
kredsbestyrelsesmedlemmer tænker over, om man kunne tænke sig at deltage.  
 
Det andet udvalg er en ”følgegruppe om understøttelse af kredse og klubber”, jf. mail 
fra Malte Bang af 29. april. Dette udvalg er til understøttelse af de to 
organisationskonsulenter, som just starter deres virke. Kurt S. – vores nye medlem af 
kredsbestyrelsen – ville gerne deltage i denne følgegruppe. Vi ser nemlig deltagelsen 
som en god måde at få et samarbejde, idé-udviklingsarbejde, op at stå mellem 
klubberne. Pia lader dette gå videre til hovedforeningen/Malte Bang. 
 
Ad 7. Næste møde 
Sat til 20. juni, kl. 17-20. Sted: forhåbentlig Kirkens Hus, Nørresundby. Pia 
undersøger muligheden. 
I tidsrummet 17-19 inviteres alle kredsens klubformænd – afsluttende med lidt 
smørrebrød. Pia inviterer alle klubformænd. Den sidste time er der ordinært 
kredsbestyrelsesmøde. Pia og Poul koordinerer indkøb til mødet. 
 
Ad 8. Evt. 
På kredsbestyrelsesmødet d. 8. marts blev Anja Aalund Olsen Holst nævnt som en 
person, der kan lave et spændende oplæg for pårørende, jf. referat. Vi mangler så en 
person, der sideløbende kan lave indlæg ”for ramte”. Det kan blive et 
parkinsonskoleforedrag. Kurt S. fortalte om et foredrag af en forsker ved AAU, som 
holdt et spændende videnskabelig indlæg om seneste forskningsresultater. Personen 
hedder John Dick Nicland (hollænder). Måske kunne vi alligevel holde de to foredrag 
i forlængelse af hinanden og invitere både pårørende og ramte sammen. Bør 
afklares senest på mødet d. 20.06. 
 
 
10. maj 2022 
Referent Poul 


