
Referat af Kredsforretningsudvalgsmøde d. 27. november 2020 

Hos: Carl Erik Jensen 

Til stede: Inge Als Christiansen, Pia Fog, Poul Israelsen, Carl Erik Jensen, Morten Kristensen 

NB: Grundet Corona-restriktioner var kun forretningsudvalget indkaldt 

 

Dagsorden: 

1. Valg af referent og ordstyrer 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Siden sidst v. Pia og Poul 
4. Økonomi v. Carl Erik 
5. Generalforsamling i 2021 
6. Parkinsonskolen: Forslag v. Inge 
7. Parkinsonkoordinator – fortsættelse af projektet? – v. Inge 
8. Næste møde 
9. Eventuelt 

 

Ad 1. Valg af referent og ordstyrer 

Poul som referent og Pia som ordstyrer 

 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Ad 3. Sidens sidst v. Pia og Poul 

Pia: 

• Pia gør opmærksom på, at vi i kredsen – dvs. Aalborgklubben, pårørendekoordinatoren og formanden 
(Pia) – modtager mange telefonopkald. Det drejer sig typisk om tvivlsspørgsmål vedrørende, hvor man 
henvender sig i forbindelse med f.eks. psykologhjælp, hvor meget hjælp man kan få, hvis man melder sig 
ind i Parkinsonforeningen, mv.      

• Bokseklubben ”Jyden” (Gug) er klar til i foråret at optage medlemmer til Parkinsonboksning. Denne form 
for skyggeboksning er tilpasset parkinsonramte personer. Kontingentet bliver ca. kr. 600,00 pr. halvår, 
hvilket er det samme, som andre amatørboksere betaler. Pia har også været i kontakt med Lindholm 
bokseklub, som dog pt. er lukket pga. Corona. 

• Helle Møller fra Ergoterapeutskolen har henvendt sig til Pia mhp. at få patientundervisning til 
ergoterapeut-studerende. Vi tilbyder jo allerede noget sådant til fysioterapeut-studerende, hvorfor vi er 
principielt positive. Vi har for så vidt brug for to typer af patientundervisning, nemlig parkinsonramte som 
vil stille sig til rådighed for udredning af ergoterapeut-studerende mhp. fremfinding af relevante 
hjælpemidler og andre som i et dialogmøde med de studerende vil fortælle om sygdommen, herunder 
om personens eget sygdomsforløb. 

• Pia har fået en henvendelse fra Alzheimer-foreningen i Nordjylland vedrørende Hvidvask. Lovgivningen er 
tilsyneladende sådan, at når man har et CVR nummer, falder man ind under hvidvaskloven. Det 
indebærer, at alle i bestyrelsen skal legitimere sig med billede og personnummer over for bank og revisor. 
Banken tager sig tilsyneladende betalt med kr. 250,- pr. kvartal pr. medlem. Det lyder jo helt uhyrligt! 
Efter en kort drøftelse blev det besluttet, at påpege sagen over for Hovedforeningen. Poul ekspederer 
sagen. 



• I regi af Aarhus Universitetshospital kører et forskningsprojekt: Strøm til rygmarven for 
Parkinsonpatienter”. Vi har fra kredsens side henvendt os tre gange til de ansvarlige for projektet først 
professor Jens Christian Hedeman Sørensen som henviste til afløseren professor Nicola Pavese. Indtil 
videre har vi ikke hørt fra Nicola Pavese. Efter en kort drøftelse blev Poul valgt til at forsøge på ny. Vi 
mener dog at forstå på Jens Christian Sørensen, at de første parkinsonpatienter kommer til at afprøve 
metoden i begyndelsen af det nye år. 

• Pia og Poul deltog (online via Zoom) i Hovedbestyrelsens møde d. 14. november. Det punkt på 
dagsordenen, som gav anledning til mest debat, var valg af nyt Logo for foreningen. I forlængelse af sidste 
HB-møde om samme emne blev forslaget sendt tilbage for at få et alternativt forslag forelagt samtidigt. 
To forslag blev således fremlagt: det fra sidst (se bilagets øverste logo og et nyt (en modifikation af det 
sidste gang fremlagte, det nederste på bilaget). Det øverste logo på bilaget blev efter længere tids 
tilkendegivelser valgt. 

• Vi har pt. mistet kontakten til Kasper, som var/er med i gruppen, der skulle udvikle en APP til lettelse af 
kommunikationen mellem parkinsonramt og neurolog. Poul giver den et forsøg. 

• Morten skulle have fremlagt ved praktisk visning, hvad det nye IT-system i hovedforeningen kunne klare 
som erstatning for den hjemmeside, som Parkinord pt. har og Morten administrerer. Desværre kunne det 
femsendte materiale fra Hovedforeningen ikke bruges til det. Ikke desto mindre er Morten meget positiv 
over for det nye IT-system.  

 

Ad 4. Økonomi v. Carl Erik   

Klubbens økonomi er rigtig god, men det skyldes jo desværre primært det faktum, at der stort set ingen aktivitet 
er pga. Corona. Der er en kassebeholdning i kredsen på knap kr. 30.000. 

 

Ad 5. Generalforsamling i 2021     

 Datoen blev fastlagt til 20. marts. Den videre planlægning udsættes til næste ordinære bestyrelsesmøde. 

 

Ad 6. Parkinsonskole 

Inge medbragte et forslag om at lade fysioterapeut Anne Eske Jensen, Arkadens fysioterapi, lave en kombineret 
teoretisk og praktisk demonstration af fysioterapiens virke for parkinsonramte. Inges idé er god! Inge skaffer 
yderligere information om, hvordan en sådan dag kunne forme sig. 

 

Ad 7. Parkinsonkoordinator 

Med dette punkt menes den videre opfølgning på mødet med Winge d. 5. oktober 2019. Meget har jo ligget 
underdrejet pga. Corona. Efter nogen drøftelse enedes man om følgende: Inge kontakter de særligt indbudte d. 5. 
oktober mhp. at finde ud af, hvad status på deres samarbejde er. På den baggrund indstiller Inge og Poul på 
næste møde, hvad der videre skal ske. 

Morten lod en interessant bemærkning falde: Caféen fungerer nærmest som en Parkinsonkoordinator. Den 
samlede sum af erfaring blandt de fremmødte er enorm stor. Stor praktisk hjælp udspringer heraf. Derfor mød op 
og sæt ord på din problematik! 

  

Ad 8. Næste møde 

Tirsdag d. 26. januar kl. 19.15 hos Pia 

 

Ad 9. Eventuelt - Ikke noget at referere  



Bilag: To forslag til Logo 

Det øverste blev valgt 

 

 
   


