
Referat af møde i Nordjyllandskredsen, 19. marts 2018, kl. 19.00 – 21.00 

Sted: hos Carl Erik 

Til stede: Pia Fog, Lena Blicher, Inge Als, Carl Erik Jensen, Bjarne Brohus, Morten 
Kristensen og Poul Israelsen 

Fraværende med afbud: Kurt A. Michaelsen, Ivan Andersen og Kurt Alling Nielsen 

 

Dagsorden: 

1. Valg af mødeleder og referent 

Morten blev ordstyrer og Poul referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

Der blev tilføjet to punkter, 2b: Siden sidst og 5b: Samtykkeerklæringer.  

2b. Siden sidst 

Bjarne har henvendt sig til handicaporganisationen i Nordjylland med henblik på eventulle 
medlemmers deltagelse i Vendelbo Walk. Det er ikke muligt, idet vi derved overtager 
risikoen ved disse personers deltagelse, hvortil kommer at en meget kompliceret logistik er 
involveret.  

Bjarne har været i kontakt med en del medlemmer i Frederikshavn, som gerne ser en 
parkinsonklub i deres område, men det kniber med selv at stille op til dette arbejde. Bjarne 
har dog ikke opgivet, idet der planlægges at indkalde til et møde i området med 
forudgående notits/kort artikel i områdets lokale avis. 

Inge har deltaget i foredraget af Lorenz Oppel d. 26.2. arrangeret af Folkeuniversitetet. 
Han fortalte om de seneste forskningsresultater bundet op på udviklingsstadierne i 
Parkinsons sygdom. Et godt foredrag, dog ret højtravende. 

Inge er blevet ringet op af Lisbeth Hammer - Områdesygeplejerske i Lokalområde Nord 
(dvs. chef for alt vedr. hjemmesygeplejerskeydelser og bistandspleje nord for fjorden) – 
som via Bistandsplejeleder Jacob Thøgersen (Plejehjemmet Lions Park) var blevet gjort 
opmærksom på, at der i Aalborg Kommune findes en kontaktperson indenfor 
Parkinsonområdet. Ingen af de nævnte personer havde dog hørt herom fra kommunen! 
Ups. Efter en kort debat fandt vi ud af, at det ligger i sammenhæng med og i forlængelse 
af det forventede møde med Aalborg kommunes Parkinsonkoordinator. Dato herfor og 
eventuelt udvidet deltagerkreds bestemmes først efter fastlæggelsen af den nye 
kredsbestyrelses mødekalender umiddelbart efter generalforsamlingen d. 7. april. 

Aalborgklubben har fået autorisation af hovedforeningen til at sælge skrabelodder i 
landslotteriet, hvoraf en del af salgsprisen går til klubben og resten til hovedforeningen. 
Altså ikke noget til kredsen. Da Aalborgklubben er den eneste af klubberne, 
kredsbestyrelsen bekendt, der har accepteret at påtage sig at sælge disse lodder, har vi 
også i kredsbestyrelsen givet Aalborgklubben lov til at sælge lodder under den 
forestående generalforsamlingen d. 7. april.  

 

 



3. Årsregnskab for 2017 og budget for 2018 

Carl Erik bokser fortsat med et meget drilsk regneark stillet til rådighed af 
hovedforeningen. Poul og Carl Erik ser på det sammen på et møde torsdag d. 22.03. 
Udarbejdelse af budget udskydes til efter generalforsamlingen d. 7. april.   

4. Sidste forberedelse til generalforsamling.  

Lena bad helt indledningsvist om at blive afløst på formandsposten, idet helbredet ikke 
længere rækker til helt den samme indsats som hidtil. Dette beklager den øvrige 
bestyrelse naturligvis samtidig med, at ønsket tages til efterretning.  

Den umiddelbare konsekvens på mødet blev, at den hidtidige næstformanden, Pia, 
konstitueres som ny formand og Poul ny-konstitueredes som næstformand for resten af 
perioden frem til generalforsamlingen. 

Det blev samtidig besluttet, at Pia skulle kontakte hovedforeningen ved Astrid Blom for at 
få afklaret, hvordan vi på generalforsamlingen skulle håndtere det forhold, at den 
generalforsamlingsvalgte formand har trukket sig før udløb af valgperioden. Vedtægterne 
indeholder nemlig ikke regler herfor. Afklaringen er sket i skrivende stund (20. marts). 
Konklusionen er, at der foretages et ekstraordinært formandsvalg på generalforsamlingen 
d. 7. april, og at dette formandsvalg kun gælder for ét år, idet man herefter igen er i 
overensstemmelse med vedtægterne om, at formandsvalg foretages i ulige år.  Pia er villig 
til at kandidere til formandsposten. 

Jf. generalforsamlingsindkaldelsen er følgende medlemmer på valg: ”Bjarne Brohus (åben 
for at fortsætte som suppleant), Pia Fog (villig til genvalg), Carl Erik Jensen (villig til 
genvalg) og Inge Als (som har afløst Lene Saugbjerg; villig til genvalg)”. Bliver Pia 
generalforsamlingsvalgt formand, er hun selvfølgelig ikke i spil som menigt medlem af 
bestyrelsen. Pia er den nuværende kredsbestyrelses kandidat til formandsposten. Lena 
meddeler, at hun er villig til valg som menigt medlem. 

Angående praktiske detaljer ift. generalforsamlingsarrangementet blev det besluttet, at vort 
eget udstyr bliver opsat og testet dagen før, idet vi tidligere har oplevet problemer med IT- 
og videoudstyr på stedet. Carl Erik står herfor. Carl Erik står også som kassemester for 
modtagelse af deltagergebyr på dagen. 

5. Udarbejdelse af Årshjul i kredsen – udspil ved Lena  

Lena fandt følgende datoer i hovedforeningen af betydning for kredsens kalender: 
Hovedbestyrelsesmøde (HB) d. 5. maj og 17. november plus temamødedage d. 1.-2. 
september. I kredsen skal vi gerne have møde før disse men så sent i forhold hertil, at vi 
kender de pågældende møders dagsorden. Endvidere foreslog Lena to aktiviteter i 
efteråret: besøg på hjælpemiddelcentralen hhv. møde med advokat. Tidligere har vi også 
tænkt på et parkinsonskole-arrangement med Christian Winge. Mødekalenderen må 
indrettes i forhold hertil. Endelig datolægning i årshjulet udsættes til det konstituerende 
møde i kredsen, som traditionen tro lægges kort tid efter generalforsamlingen. 

5b. Samtykkeerklæringer 

Grundet Parkinsonforeningens dataansvar ift. EU’s databeskyttelsesforordning skal 
foreningen indhente samtykke til, at data vedrørende kreds- og 
klubbestyrelsesmedlemmers navn, adresse, email, telefon og eventuelt portrætfoto 



offentliggøres på Parkinsonforeningens hjemmeside og i Parkinson Nyt. Disse 
samtykkeerklæringer med underskrift skal være på plads umiddelbart efter det 
konstituerende møde i den nye bestyrelse i april. Hvem der sikrer, at det også sker ift. 
klubberne skal afklares: Er det hovedforeningens eller kredsens ansvar? 

NB: I skrivende stund (20.marts om aftenen) er det meddelt af hovedforeningen, at 
samtykkeerklæringer er blevet overflødiggjort ved, at man i stedet kan indskrive visse 
ændringer i vedtægterne. Kredsbestyrelsen er blevet bedt om at afvente disse ændringer. 
Man beklager ulejligheden. Vi accepterer.   

6. Eventuelt 

Næste møde besluttes efter valget på den kommende generalforsamling. 

 

Referent 

Poul 


