
Dagsorden og Referat kredsbestyrelsesmøde d. 3. august 2019 
 
Hos: Kurt Alling Nielsen i dennes sommerhus 
Til stede var: Ivan Andersen, Inge Als Christiansen, Pia Fog, Poul Israelsen, Carl Erik 
Jensen, Jørgen Lindskov, Kurt Alling Nielsen og Kent Sørensen  
Fraværende med afbud: Lena Blicher, Morten Kristensen og Kurt A. Michaelsen 
  
Dagsorden: 
 
1. Valg af referent/dirigent 
2. Godkendelse af dagsordenen 
3. Siden sidst ved Pia m.fl. 
4. Næste Parkinson skole projekt v/Poul og Inge 
5. DHL -stafet v/ Carl Erik og Poul 
6. Næste møde 
7. Eventuelt 
 
 
Ad 1. Valg af referent/dirigent 
Poul blev referent og Pia ordstyrer. 
 
Ad 2. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev udvidet med et punkt 5a: Briefing ved Inge om hovedforeningens 
strategi 2019-2021 
 
Ad 3. Siden sidst ved Pia m.fl. 

 Kent: Det landsdækkende danseprojekt har som tidligere nævnt afslutning d. 2. 
november i Hjørring for alle nordjyder. Der er brush-up kurser for instruktører 
rundt omkring i landet. I Nordjylland er det i Hjørring på Vendelbohus d. 21. 
august med Elisabeth Dalsgaard. Der er også brug for og (begrænsede) pladser 
til almindelige dansere (patienter og pårørende) i tidsrummet 17 – 18.30. 
Tilmelding er nødvendig og foregår på hovedforeningens hjemmeside. 

 Kurt A.N.: Har et projekt om musik i tankerne for sin klub men med invitation til 
en bredere kreds. Kurt laver indlæg i parkiposten herom. 

Pia: 
 Konference var i sin helhed meget fin! Pia laver indlæg herom i vores eget blad 

og i hovedforeningens blad. Én af oplevelser fra konferencen i Japan var et 
møde med nogle Parkinson-APP-udviklere. Glæden var, at deres APP i hvert 
fald ikke kunne mere, end den der er under udvikling i DK. 

 Torsdag d. 5. sept. holder professor emeritus i musikterapi, Lars Ole Bonde, 
foredrag om Musik i Fremtidens Sundhedsvæsen. Der er inviteret VIP’er hertil, 
herunder Pia, i Sct. Jørgens Gaard, Kbh. 

 Der har været afholdt parkinsonskole med Lisbeth Hede Jørgensen (psykolog 
med speciale i Sundhedspsykologi). Der deltog 14 om lørdagen d. 15. juni for 
parkinsonramte og 18 personer d. 16 for pårørende. Begge dage har fået gode 
tilbagemeldinger fra deltagerne. 

 Idrætsmødet i Aalborg finder sted 29.08-01.09. Det er idrættens pendant til 
folkemødet på Bornholm. Der foregår utroligt mange ting, som man kan se 
nærmere på ”idrætsmødet.dk”. Alt er næsten gratis, dog ikke f.eks. deltagelse i 
”konferencen”, som vi i kredsen er inviteret til. Pris er kr. 1.995 og foregår i 
AKKC. Efter en kort drøftelse viste det sig, at der var ikke nogle af bestyrelsens 
medlemmer, der havde mulighed for at deltage. 



Ad 4. Næste Parkinson skole projekt v/Poul og Inge 
Projektet, det handler om, er mødet med Kristian Winge d. 5. oktober, kl. 10.30 – 15.00. 
Projektet laves praktisk i samarbejde med Folkeuniversitetet og finder sted i 
Universitetets bygninger på Strandvejen/Badehusvej. Projektet er offentliggjort på 
parkinords hjemmeside.  
Vi har et par udestående udfordringer. Skal vi have sang, kaffe mv? Det blev op til 
gruppen (Inge, Jørgen og Poul) at afgøre på et møde fastlagt til d. 27.08., kl. 14.00-
16.00, hos Inge. 
  
Ad 5. DHL -stafet v/ Carl Erik og Poul 
Ved fristens udløb d. 1. august var der kun 30 tilmeldte. Efter en koncentreret drøftelse 
enedes man om at aflyse vores deltagelse i år. Det er ret så dyrt for hovedforeningen at 
lade os deltage. Der skrives til de tilmeldte med begrundelse for aflysning.  
Dette var, hvad vi besluttede på mødet. Carl Erik og Poul har dog efterfølgende fået 
kolde fødder og har valgt alligevel at gennemføre DHL. Sammen tager de sig af det 
praktiske. Hovedforeningen har i forvejen disponeret trøjekøb og sat penge af til teltleje. 
 
Ad 5a. Briefing ved Inge om hovedforeningens strategi 2019-2021 
Strategien indeholder følgende fokusområder: 
A. Rehabiliteringstilbud for den med behov 
B. Formidling af ny forskning 
C. Informatørkorps 
D. Bredde i medlemsbasen 
E. Styrket lokalt engagement 
 
I betragtning af at Pia og Poul skal deltage i de årlige temadage i Herning d. 24.-25. 
august med deltagelse af alle hovedbestyrelsens medlemmer, er det vigtigt her for Inge 
og vi andre at få fastlagt, på hvilken måde HB mener, vi kan bidrage til fokusområderne 
i de enkelte kredse. 
 
Ad 6. Næste møde 
Næste møde er fastlagt til d. 18.09., kl. 19.15 hos Pia. 
 
Ad 7. Eventuelt 
Intet at referere. 
 
 
Referat/15. august/Poul 


