
Referat af kredsbestyrelsesmøde d. 3. marts 2020, kl. 19 - 21 
 
Sted: Hos Pia Fog 
Til stede: Ivan Andersen, Inge Als Christiansen, Pia Fog, Poul Israelsen, Carl Erik Jensen, 
Jørgen Lindskov og Kurt Alling Nielsen  
Fraværende med afbud: Lena Blicher, Morten Kristensen, Kurt A. Michaelsen og Kent 
Sørensen 
 
 
Dagsordenen: 
 

1. Valg af referent/ordstyrer 
2. Godkendelse af dagsordenen  
3. Siden sidst v/Pia 
4. Økonomi /v Carl Erik 
5. Generalforsamling den 4. april i Vodskov 
6. Orientering om Unity Walk 2020 / v Poul/Pia 
7. Winge - projekt fortsat v/ Inge 
8. Antal bestyrelsesmedlemmer v/Inge 
9. Forslag til Parkinsonskolen v/Inge 
10. Næste møde 
11. Eventuelt 

 
Ad 1. Valg af referent/ordstyrer 
Jørgen blev ordstyrer og Poul referent 
 
Ad 2. Godkendelse af dagsordenen  
Godkendt 
 
Ad 3. Siden sidst v/Pia 

• Astrid Blom siger, at der nu er gang i at få en ny hjemmeside i landsforeningsregi. Tre 
potentielle leverandører er blevet bedt om at give tilbud på baggrund af en udarbejdet 
kravspecifikation.  

• Fem bokseklubber på Sjælland er i gang med kurser i ”Parkinson boksning”. (Jørgen 
kunne oplyse, at man i Netværk Vesthimmerland allerede er i gang med et 
bokseinitiativ!) 

• I hovedforeningsregi er man også i gang med et initiativ kaldet Bat60+ (bordtennis). Lars 
Bo Kaspersen er tovholder. 

• Karen Østergaard (professor) er godt i gang med at udarbejde den første elektroniske 
publikation om forskning i Parkinson. Det første nummer kommer til at handle om 
stamcelleforskning som tema. 

• Aalborgklubben ved Morten Kristensen og Klub Mariagerfjord ved Bente Frandsen 
samarbejder om at sætte et møde op med SANO instituttet. De vil jo gerne have mange 
med, så det skal være et tilbud til alle i kredsen. De overvejer følgende datoer: 27.4 eller 
25.5. Hvor det skal afholdes vides i skrivende stund ikke. 

• Gitte Blanck Kristensen og Gitte Næsborgs initiativ om at skabe flere pårørendegrupper i 
kredsen er så godt et initiativ, at vi endelig ikke må glemme at slå på tromme for det på 
generalforsamlingen. 

• Vi er 867 medlemmer i Nordjyllandskredsen ved sidste opgørelse. 
 
 
 
 
 
 



Ad 4. Økonomi /v Carl Erik 
Regnskaber for Nordjyllandskredsen 2019 og Regnskab for Walk 2019 skulle fremlægges. Det 
blev desværre lidt forvirrende, idet der var lavet kopier af ufærdig version af regnskaberne. De 
rigtige er vedhæftet dette referat. Der er også vedhæftet en forklaring på kredsregnskabet 
udvikling fra 2018 til 2019. 
Det korte af det lange er, at den likvide beholdning (kasse plus bank) ved slutningen af 2019 i 
kredsens regnskab er kr. 5.392 og i Walk-regnskabet kr. 58.421; tilsammen kr. 63.813. De to 
regnskaber kan ikke slås sammen til én, idet Walk-økonomien kun må bruges på motion og 
forskning.      
 
Ad 5. Generalforsamling den 4. april i Vodskov. 
Efter en kort debat blev det Ivan, som bestiller maden på ældrecentret. Ca. 50 personer, som 
kan konkretiseres mere efter tilmeldingsfristens udløb d. 30. marts.  
 
Ad 6. Orientering om Unity Walk 2020 / v Poul/Pia 
Den konkrete planlægning går godt fremad. Det bliver alt for omfattende at referere dette. Vi har 
pt. ikke løb eller spinning på programmet. Førstnævnte fordi der er Aalborg Regatta samtidig. 
Sidstnævnte idet det viste sig meget tidskrævende at finde relevante virksomheder og kontakte 
dem. 
Ikke desto mindre ville Inge gerne prøve i samarbejde med Arkadens Fysioterapi og i 
samarbejde med Kurt A.M. at lave et mindre spinning projekt. Det har de til medio april til at 
stable på benene. 
 
Men det allervigtigste er, at man stiller med mange deltagere fra de enkelte klubber til Walken. 
Poul lagde vægt på at Alexandra, Bodil Jørgensen, Camilla Nørgaard, Astrid Blom og Michael 
Buksti kommer, OG DET DERFOR VIL VÆRE DIREKTE PINLIGT, HVIS VI IKKE STILLER 
MED MINDTS 500 DELTAGERE. 
  
Ad 7. Winge - projekt fortsat v/ Inge 
Vi har lagt så meget arbejde i det projekt, at vi skylder at lave en opfølgning. Vi må lægge 
endnu mere pres på for, at i det mindste Aalborg kommune får en parkinsonkoordinator. Næste 
skridt er at få foranstaltet et Skype-møde med de to fra Odense: Anastassia Rosenring og Dorte 
Kirketerp-Møller. 
Et første udkast til brev er formuleret i december 2019. Inge opdaterer det og giver et bud på tre 
mulige datoer for et skype-møde med dem – aftales med Jørgen og Poul. Fra vores side 
deltager Jørgen, Inge og Poul. 
 
Ad 8. Antal bestyrelsesmedlemmer v/Inge 
Efter en kort debat blev det konkluderet, at i og med indkaldelsen til generalforsamling var 
udsendt (Parkiposten), og at der i denne blev lagt op til et uændret antal medlemmer, måtte det 
i denne omgang blive ved det.  
 
Ad 9. Forslag til Parkinsonskolen v/Inge 
Inge havde også et møde med SANO, herunder navnlig hvad de står for, som sit forslag. 
Konklusionen blev, at Inge tager kontakt til Morten/Aalborgklubben. 
   
Ad 10. Næste møde 
Er op til den nye bestyrelse efter generalforsamlingen at fastsætte. 
 
Ad 11. Eventuelt 
Der blev refereret til nogle interessante møder, der fremgår af det seneste nummer af Parkinson 
Nyt, blandt andet et møde med Anders Clausen, 17. april i Fredericia og et d. 25. april ?? 
(referenten har endnu ikke modtaget Parkinson Nyt).  
 
 
4. marts/referent Poul 


