
Referat af kredsbestyrelsesmøde 2019, 14. maj, kl. 19.15-21.15 

Hos: Inge 

Til stede var: Ivan Andersen, Inge Als Christiansen, Pia Fog, Poul Israelsen, Carl Erik 
Jensen, Morten Kristensen, Jørgen Lindskov (suppleant), Kurt A. Michaelsen, Kurt 
Alling Nielsen (suppleant) og Kent Sørensen 

Fraværende med (lidt sent ) afbud: Lena Blicher  

 

Dagsorden: 

1. Valg af referent/mødeleder 
2. Godkendelse af dagsordenen 
3. Siden sidst v/ Pia m.fl. 
4. Økonomi v/Carl Erik 
5. Parkinsonskolen v/ Poul & Pia 
6. Hjemmesiden - IT v/ Morten 
7.  a. Modtagelse af nye medlemmer v/ Inge 
     b. Kontaktperson til meget syge parkinsonramte v/ Inge 
8. Forslag evt. godkendelse af ny forretningsorden v/ Pia, Carl Erik og Poul 
9. Næste møde 
10. Eventuelt 
  
Ad 1. Valg af referent/ mødeleder. 
Poul referent og Pia mødeleder 
 
Ad 2. Godkendelse af dagsordenen 
Et ekstra punkt blev tilføjet som punkt 8a: ”Praktisk gruppe til håndtering af DHL-
stafettens afvikling”.  
 
Ad 3. Siden sidst v/ Pia m.fl. 
 Pia har været til HB-møde d. 4. maj. Det meste bestod i valg, valg og atter valg. 

Michael Buksti blev valgt som ny landsformand. 
 Jørgen Andreasen, næstformand i København/Frederiksberg kredsen, fremlagde på 

HB et forslag om, at den forskning, som foreningen støtter, skal være under større 
indflydelse af patientinddragelse. Graden af den allerede eksisterende indflydelse 
kan og blev diskuteres. Emnet bliver formentlig taget op på HB’s temamøde til 
sommer, hvor alle kredse er repræsenteret.   

 Pia kunne fortælle, at hun var overrasket over at erfare på HB-mødet, at kredsene 
ikke er forpligtet til at give midler til klubberne. Det ændrer dog ikke ved hendes 
indstilling om, at vi selvfølgelig skal fortsætte med at gøre det. 

 HB er gjort bekendt med, at Kurt A.M. gerne deltager i fundraising-gruppen. Det vil 
HB gerne gøre brug af. Kurt A.M. hører nærmere. 

 Pia har fra BeneFit fysioterapi i Sæby fået fremsendt et stort og flot udformet 
materiale, der omtaler et tilbud om et ”Luksus Parkinsonophold i Nordjylland” i uge 34 
til den parkinsonramte og dennes nærmeste pårørende. Indlogering omfatter én uge 
på Hotel Viking med mange aktiviteter på og uden for hotellet. Morten lægger 
materialet op på vores hjemmeside.  

 Inge kunne fortælle, at Aase Brøndum Nielsen oplyser, at dansen fortsætter i nye 
lokaler på Hobrovej, og at den nøjagtige dato kommer senere. Man er velkommen til 
at ringe til hende på 2539 4322. Danseprogrammet omtales i FOF programmet i juli 
måned i, hvor der er tilmeldingsblanket.   



 Inge og Kurt har deltaget i den internationale Parkinsondags program på Aarhus 
Universitet d. 11. april. Programmet var rigtig godt. Det mest imponerede var et 
foredrag af DBS-opereret person, som formulerede sig meget fint. 

 Kent kunne fortælle, at der d. 27. maj er koordineringsmøde i København omkring 
det landsdækkende afdansningsbal for Parkinsondans d. 2. november. Kent 
deltager, men der er plads til en deltager mere. Kurt Alling undersøger, om han har 
mulighed for at deltage.  

 
Ad 4. Økonomi v/Carl Erik 
Der er ca. kr. 75.000 i Walk-kassen og ca. kr. 30.000 kredskassen. Førstnævnte er kr. 
60.00 større end forventet, idet der kun blev uddelt ét af de tre udbudte 
forskningsrejsestipendier. Kredskassens størrelse er acceptabel givet tidspunktet på 
året. 
  
Ad 5. Parkinsonskolen v/ Poul & Pia 
Arrangementerne med psykolog for hhv. ramte og pårørende d. 15. og 16.juni er nu 
annonceret i det kommende Parkinson Nyt, vores eget blad, Parkiposten, og på vores 
hjemmeside. Pia står sammen med Gitte for det resterende praktiske omkring 
afviklingen.   
 
Inge, Jørgen og Poul udgør udvalget, som planlægger arrangementet med Kristian 
Winge d. 5. oktober. Et foreløbigt program er lavet med temaet: Tværfaglighedens 
nødvendighed i tackling af Parkinsons sygdom. Det indebærer foredrag af Kristian om 
formiddagen og en paneldiskussion med repræsentanter fra Region og kommune om 
eftermiddagen. Der har været dialog med Winge om det, og han er meget tilfreds med 
programforslaget.  
Der blev vedtaget et udgiftsbudget (eksklusiv mad og drikke) på kr. 40.000 som ramme 
for arrangementet. 
 
Ad 6. Hjemmesiden - IT v/ Morten 
Potentiel ændring af hjemmesiden sker først i efteråret. Der er bøvl med den 
eksisterende web pga. softwareopdateringer, der ikke altid kører som ønsket. Kurt AN 
gjorde opmærksom på ”Kirkens websider”, som kører i et ret godt og enkelt software. 
Morten tjekker og Kurt AN og Morten holder kontakt.  
 
Til efteråret tager vi også drøftelse af Parkiposten på web. Her tager vi også 
problematikken om, hvorvidt ældresagens IT-folk eller vi selv skal stå for instruktion i 
hjemmesider. 
 
Ad 7. a. Modtagelse af nye medlemmer v/ Inge 
Der lå et bilag til grund for punktet udarbejdet af en arbejdsgruppe med Inge som 
sekretær; oplægget er faktisk helt tilbage fra januar 2019. Alle havde læst bilaget, som 
lægger op til, at der skabes personlig kontakt til nye medlemmer, som derudover 
forsynes med materieler fra lands- og kredsniveauet. Der udspandt sig en længere 
debat, hvori stort set alle bestyrelsesmedlemmer deltog. Det blev indledningsvist slået 
fast, at nye medlemmer fra landorganisationen modtager (i) seneste nr. af Parkinson 
Nyt, og tre af organisationen brochurer, nemlig (ii) Med Parkinson tæt på, (iii) Ny med 
Parkinson og (iv) Træn med Parkinson. (Muligvis er hovedorganisationen for langsom til 
at sende dette materiale; Pia/Poul kontakter hovedorganisationen desangående). 
Det viste sig også i debatten, at Aalborgklubben, Klub Himmerland og Netværk 
Vesthimmerland allerede er ret aktive i den opsøgende kontakt til nye medlemmer. Det 



stod også hurtig klart, at det er den personlige kontakt, som er det væsentlige – ikke IT 
– i denne sammenhæng. 
Ved afslutningen af punktet kunne alle samle sig om følgende beslutningsforslag:  
Kontakt til og pleje af nye medlemmer ligger i klubregi.  
Morten giver på næste møde sin klubs bud på, med hvilke materialer og med hvilke 
tilbud man byder det nye medlem velkommen.    
 
Ad 7. b. Kontaktperson til meget syge parkinsonramte v/ Inge 
Her forelå igen et bilag som grundlag for diskussionen og fra samme arbejdsgruppe 
som omtalt under punkt 7a.  
Debatten afslørede, at man var bange for at påtage sig opgaven i såvel kreds- som 
klubregi, idet man stærkt nærmer sig det professionelle niveau, som kræver 
uddannelse.  
Vi er også op imod andre organisationer, som byder ind her, f.eks. Røde Kors’ 
besøgsvenner og diverse kirkesamfunds besøgstjenester. Morten kunne dog fortælle, at 
Pårørendekontakten i kredsen undertiden fører til særlig kontakt til meget syge.  
Efter en længere debat, hvor kendskab til Svend Andersens bog, ”Sundhed sidder 
mellem ørerne” også indgik, enedes man om, at initiativet ligger i klubregi, men at 
kredsen kan fremme sagen via promovering af kommunale Parkinsonkoordinatorer.       
 
Ad 8. Forslag evt. godkendelse af ny forretningsorden. v/ Pia, Carl Erik og Poul 
Her var igen udsendt et bilag indeholdende et forslag til forretningsorden udarbejdet 
Pia, Carl Erik og Poul.  
Forslagets kontroversielle paragraf, § 13, indeholdt et forslag om – i modsætning til 
kredsens mangeårige praksis –, at det ikke forventes, at suppleanter deltager i 
kredsens bestyrelsesmøder. Det var af forslagsstillerne begrundet i, at møderne blev for 
store – både i forhold til hvem der kunne huse møderne men også ift. mødelængde. 
Længere tids debat førte til, at Poul ikke længere støttede det fremsendte forslag! 
Resultatet blev: Vi fortsætter den hidtidig praksis frem til næste generalforsamling. Her 
kan vi kan så overveje at spørge den kommende generalforsamlingen, om den 
støtter/ikke støtter deltagelse af suppleanter i kredsbestyrelsens møder.  På den anden 
side er det ifølge normal foreningspraksis den valgte bestyrelse – og ikke dens 
generalforsamling –, som bestemmer dette. 
Referenten mener derfor, at vi vist hellere må tage diskussion om dette en gang mere 
inden næste generalforsamling.  
 
Ad 8a. Praktisk gruppe til håndtering af DHL-stafettens afvikling 
Pia, Carl Erik og Poul blev valgt. Vores deltagelse i stafetten finder sted d. 27. august. 
Dette blev besluttet i de døende sekunder af mødet, så forhåbentlig går det  
 
Ad 9. Næste møde 
3. august, kl. 14 – 16 i Kurt A.N.’s sommerhus. Mødet efterfølges af sommergrill kl. 17 
– ca. 20, hvor ægtefæller – eller det der ligner – deltager. Kurt skal dog lige afstemme 
med hustruen, forstås! 
 
10. Eventuelt 
Kurt AN. havde et større punkt at berette om. Det handler om deltagelse i en 
musikarrangement i efteråret 2019. Det nærmere indhold holdes dog i referatmæssig 
sammenhæng hemmeligt.  
 
Referent/ 
Poul 



 


