
Referat af konstituerende kredsbestyrelsesmøde 2019 

10. april, kl 19.15-21.15 

Hos: Poul 

Til stede var: Ivan Andersen, Lena Blicher, Inge Als Christiansen, Pia Fog, Poul Israelsen, Carl Erik Jensen, 

Morten Kristensen, Jørgen Lindskov (suppleant) og Kurt A. Michaelsen  

Fraværende med afbud: Kurt Alling Nielsen (suppleant) 

Fraværende uden afbud: Kent Sørensen  

 

Dagsorden: 

1. Valg af referent og mødeleder 

2. Godkendelse af dagsordenen 

3. Velkommen til Jørgen Lindskov 

4. Siden sidst v/ Pia m.fl. 

5. Økonomi v/ Carl Erik 

6. Parkinsonskolen v/ Pia & Poul  

7. Nedsættelse af forretningsudvalg – ændret til konstitution af bestyrelsen. 

8. Næste møde 

9. Eventuelt 

 

Ad 1. Valg af referent og mødeleder 

Morten blev mødeleder og Poul referent 

 

Ad 2. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev udvidet med punkt 5a: ”Eventuelt tilskud til Pia Fogs deltagelse i ”The 5th World 

Parkinson Congress”, Kyoto Japan, 4.-7- juni, 2019” 

 

Ad 3. Velkommen til Jørgen Lindskov 

Jørgen præsenterede sig. Jørgen er 83 år og pensioneret medicinsk overlæge (Farsø Sygehus) med 

speciale i mave/tarm sygdomme. Jørgens interesse i Parkinsons sygdom stammer fra, at hans hustru har 

haft sygdommen i mere end 15 år. Jørgen sidder i øvrigt i et såkaldt Patientinddragelsesudvalg, som vi 

sikkert kan få glæde af senere. Jørgen har tidligere været aktiv i kreds- og klubregi. 

De øvrige medlemmer af bestyrelsen præsenterede sig kort herefter. 

 

Ad 4. Siden sidst v/ Pia m.fl. 

• Regeringen og Dansk Folkeparti har netop afsat 23,5 mio. kr. til at fastholde den specialiserede 

rehabilitering til mennesker med parkinson. Bevillingen rækker frem til og med 2022 og forøger 

aktiviteten med gennemsnitligt 2,5 mio. kr. årligt. Det vil betyde kortere ventetid til tilbud. HURRA. 

Se nærmere på www.parkinson.dk  

• Der er HB-udvalgsmøde d. 4. maj. Nogle af emnerne er: Valg af ny landsformand, næstformand, fire 

eksterne medlemmer af hovedbestyrelsen, fem medlemmer til forretningsudvalget mv. Orientering 

om nedsættelse af arbejdsgrupper for strategi 2019 – 2021, Forslag fra Fyns kreds om ændring af 

kriterier for tildeling af midler til kredsene, og Idéer til temamødet den 24. – 25. august 2019 i 

Herning. 

• Der er fremgang i personer, som testamenterer beløb til Parkinsonforeningen! 

• Pia er blevet opmærksom på Metodehåndbogen, som ligger på hovedforeningens hjemmeside og 

kan downloades herfra (søg med søgeordet: Metodehåndbogen). Metodehåndbogen er tænkt som 



opslagsbog og henvender sig til både social- og sundhedsfagligt personale i kommunerne og til 

jobcentermedarbejdere. 

• Allen Bergholdt omtalte hovedforeningens strategier for 2019-2022 på Generalforsamlingen. Pia slog 

til lyd for, at de samme prioriteringen er udgangspunktet for vores kredsarbejde. Der findes et trykt 

strategidokument. Pia tager nogle ekstra eksemplarer heraf med hjem fra HB-mødet.   

• Pia gjorde opmærksom på den såkaldte Drugstars® APP. Brug af denne giver stjerner, når man tager 

sin Parkinsonmedicin. Disse point kan doneres til Parkinsonforeningen, som fører til rigtige penge. 

Eksempel: 1.000 mennesker laver 1.000 stjerner pr. person pr. år. Det giver kr. 70.000 til 

Parkinsonforeningen. Tjek den ud venner!!  

• Vi mangler tilbagemelding omkring det landsdækkende afdansningsbal d. 2. november, som Hjørring 

har initiativet på i vores kreds. Pia kontakter Kent. 

• Kurt (A.M.) har fået konstateret, at MobilPay nummeret på Hovedforeningens hjemmeside kan 

benyttes også i de tilfælde, hvor vi ønsker pengene tilbageført til kreds eller klub. Der skal dog 

”tilføjes kommentar” til betalingen, så beløbet kan identificeres. 

• Jørgen spurgte ind til det forestående formandsvalg i hovedforeningen. En længere debat for og 

imod processen udspandt sig. Det bliver for langstrakt at referere. Vedtægterne tilsiger, at det er 

hovedbestyrelsen, der vælger blandt ansøgerne. Jacob Buksti er eneste kandidat efter fristens udløb. 

• Morten kunne fortælle, at FysioDanmark introducerer fodbold for mænd i FC Parkinson Aalborg med 

start 1. maj. Det sker ved minimum 10 tilmeldte. Tilmelding sker på mail: rec@arkadenfysioterapi.dk. 

Morten hjælper med det markedsføringsmæssige og har deltaget i et ”kanon godt møde” med 

folkene bag. 

• Morten fortalte også, at der, finansieret af Aalborg kommune med start d. 1. maj, er mulighed for at 

komme på intensivt parkinsonophold, hvor der arbejdes med træning, kost, hjemmetræning, psyke 

mm.  

Det er et lokalt projekt for borgere i Aalborg Kommune, og det bliver fysisk placeret i Ulsted. Der 

bliver mulighed for at bo på stedet men også for at køre t/r hver dag. Hvis man ikke selv har 

mulighed for transport, vil der også som udgangspunkt være mulighed for transport efter gældende 

regler for kørsel til træning.  

Forstander for stedet er Lone Svendsen. Projektet er opstået, fordi Aalborg Kommunen har indset 

det nyttige i tidlig indsats overfor bl.a. parkinsonramte. Der er ikke behov for at blive ”visiteret” af 

sagsbehandler hertil. Det er alene Lone Svendsen, der afgør, om man er berettiget til et ophold. Det 

eneste krav pt. er, at man skal kunne klare sig selv om natten, idet der ikke er personale i forhold 

hertil.  

Lone Svendsen har lovet at orientere Aalborglubben, når de er klar, og klubben vil herefter omtale 

tingene i vores blad, på mail og Web.  

• Inge har d 21. marts deltaget i foredraget med Lorenz Oppel m.fl. og anbefaler foredrag af ham 

meget højt. 

• Poul fortalte, at der var udbudt tre forskningskonferencestipendier på kr. 30.000 pr. stk. for unge 

forskerspirer baseret på overskuddet fra Vendelbo Walk. Ved fristen udløb d. 1. april var der 

desværre kun kommet én ansøger, Søren Emil Nørr. Han er imidlertid meget kompetent. Hans 

kompetencer er vurderet af formanden for Parkinsonforeningens forskningsråd Hartvig Seibner. De 

30.000 kr. er overført til hovedforeningen, som administrerer det praktiske omkring stipendiet.   

 

Ad 5. Økonomi v/ Carl Erik 

Carl Erik kunne fortælle, at alle klubber havde fået et tilskud på kr. 3.000 fra de midler, som tilføres os 

årligt fra hovedforeningen. Hertil kommer kr. 4.000 fra Vendelbo Walk pr. klub (dog ekskl. Klub 

Frederikshavn, som ikke var aktiv i efterår 2017/foråret 2018). 

 

Ad 5a. Eventuelt tilskud til Pia Fogs deltagelse i ”The 5th World Parkinson Congress”, Kyoto Japan, 4.-7. 

juni, 2019 

Pia Fog ønsker/tilbyder at deltage i den nævnte kongres. Pia har fået lov af sin arbejdsgiver i Aalborg til 

at omlægge sin arbejdstid mhp. deltagelse, og Pia har opnået et tilskud fra Hovedforeningen på ca. kr. 



5.000. Kredsbestyrelsen besluttede enstemmigt at dække resten af beløbet (kr. 10.000 – 15.000) mod 

bilag. Pia vil redegøre for sine oplevelser i vores blad – måske blade, ja måske endda aviser?   

 

Ad 6. Parkinsonskolen v/ Pia & Poul  

Der laves to parkinsonskole-arrangementer d. 15. og 16. juni for parkinsonpårørende hhv. 

parkinsonramte. Det kommer til at foregå på UCN. Prisen blev diskuteret og fastsat lavt, kr. 50 pr. 

person, for at sikre størst muligt fremmøde.  

Pia har formuleringen af indbydelsen lige på trapperne. Poul modtager den ASAP og videresender til 

Web/Morten og hovedforeningens arrangementskalender.  

Poul har fået bekræftet, at Kristian Winge kommer til Aalborg. d. 5. oktober. Vi skal have eventen, som 

er et parkinsonskole-arrangement, planlagt. Der blev nedsat et udvalg bestående af Jørgen, Inge og Poul 

hertil.  

 

Ad 7. Nedsættelse af forretningsudvalg – ændret til konstitution af bestyrelsen 

Først tog vi stilling til, om vi skulle konstituere os med fast sekretær eller lade det være et valg fra møde 

til møde. Valget faldt på fast sekretær. Herefter skulle følgende poster/udvalg besættes -  alle blev besat 

ved fredsvalg og med applaus:  

• Næstformand: Poul 

• Kasserer: Carl Erik 

• Sekretær: Poul (1. sekretær) og Inge (2. sekretær). 

• Bladredaktør: Poul 

• Webmaster/kredslisteansvarlig: Morten 

• Forretningsudvalg: Pia, Carl Erik, Poul og Inge 

Det blev diskuteret, om den årelange praksis med at suppleanter deltager i alle møder skulle 

opretholdes. På den tid, hvor det blev praksis, var der kun syv faste medlemmer i kredsbestyrelsen. For 

praksis taler at engagementet forbedres og overgangen til fuldt medlemsskab lettes. Imod praksis taler 

størrelsen af mødet. Forretningsudvalget behandler spørgsmålet.  

  

Ad 8. Næste møde 

14. maj, kl. 19.15 – 21.15, hos Inge 

 

Ad 9. Eventuelt 

• Kurt kunne fortælle, at han gerne ville involveres i hovedforeningens arbejde med fundraising. Pia 

formidler dette til hovedforeningen. 

• Efter forespørgsel fra Inge omkring tidspunkt for indmelding af dagsordenspunkter til 

kredsbestyrelsesmøder blev det præciseret, at det (gerne) skal ske senest otte dage før mødet, idet 

dagsordenen udsendes af formanden otte dage forud. 

• Efter forespørgsel fra Inge blev følgende dagsordenspunkter fastlagt til optagelse på næste møde: a. 

Modtagelse af nye medlemmer og b. Kontaktpersoner til meget syge parkinsonramte. 

 

Referent/Poul 


