Referat af :
Generalforsamling i Nordjyllands Kredsen
Lørdag den 15. marts 2014 kl. 10.00
Liselund ældrecenter, Vodskov

1. Valg af dirigent

Mette Holst blev valgt.
 Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var indkaldt i
overensstemmelse med vedtægterne.

2. Valg af 3 stemmetællere
3. Valg af referent

Tove – Palle og Poul.
Jette Poulsen

4. Formandens beretning

Lena Blicher uddybede den skriftlige
beretning, der er trykt i Parkiposten Feb,
2014, med bl.a. følgende punkter:
 En succes med Lorenz foredrag på
parkinsondagen . Der var fremmødt 100
medlemmer..
 DHL stafetter ,en god dag, hvor vi havde
6 hold løbere og 3 hold gående. Der blev
lagt mærke til os og flere sagde at det var
sejt at vi deltog.
 Musik og bevægelse, et godt hold ,hvor
krop og stemme bliver brugt.
 Samarbejde med fys.skolen , hvor ca 12
pers på skift er på skolen og fortælle om
parkinson og hvor de stud. Så får
mulighed for at spørge og lave tests.
 Spændende besøg på hjælpemiddel
centralen. Dette gentages en anden gang.
 Der har været afholdt Temadag, hvor 40
deltog. Dette gentages igen i April .
 Vigtig at alle ved de har ret til
vederlagsfri fys.
 Der er lavet en hjemme side her i
Kredsen som vi er meget stolte af. Denne
styres af Morten Kristensen(vores IT
mand).
 Der er godt gang i Netværk og Klubber
rundt i Kredsen. Der er tanker om at
opstarte i Fredrikshavn og
Mariager/Fjord
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

5. Aflæggelse af regnskab

Flemming Nielsen aflagde regnskab for 2013.
Ved udgangen af året var der er en egenkapital på

72.969 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Bjarne
Brohus, Kurt Alling og Elsebeth Pedersen.
Elsebeth Pedersen ønsker ikke genvalg.
Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år, idet Jette
Poulsen ønsker at træde ud af bestyrelsen
midt i hendes periode.

Følgende stillede op til bestyrelsen:
 Kurt Alling, Bjarne Brohus, Carl Erik
Jensen, Palle Lundtoft og Kirsten Nørbalk
Kurt Alling(37)Bjarne Brohus(32) Palle
Lundtoft(32) blev valgt for en 2 årig periode.
Kirsten Nørbalk (31)valgt for en 1 årig periode.

7. Valg af 2suppleanter:Ulrich Voetmann,
ønsker ikke genvalg, Var den eneste supp. Da
Elsebeth var trådt ind i bestyrelsen.

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

Følgende stillede op som supp:
Karl Erik Jensen og Poul Isrelsen. Begge blev
valgt for en 1 årig periode
Hanne Møller fik en blomst som tak for det store
arbejde hun har lagt i Kredsen i mange år.
Der var kommet et forslag fra Hanne Møller, som
blev delt ud til alle og oplæst og begrundet af
Hanne.
Det handlede om åbenhed og om at referater blev
offentlig gjort på kredsens hjemme side, og at der
er flere som deltager i bestyrelsesmøderne.
Konklusion: Den nye bestyrelse tager forslaget
med til næste bestyrelsesmøde, da der står i i
vedtægterne at: Kreds bestyrelsen fastsætter selv
sin forretningsorden. Altså er det ikke noget der
skal vedtages på generalforsamlingen.

Der kom et forslag til at alle skulle bære
navneskilte. Det vil gøre det lettere for nye at
kunne se hvad folk hedder. Dette forslag blev der
klappet meget af.
Som noget af det sidste foreslog Flemming at vi
som bestyrelse lige skulle præsentere os. En stor
fejl at vi ikke gjorde det fra starten..
Mette Holst lukkede generalforsamlingen og
takkede for god ro og orden.

Referent: Jette Poulsen

