Referat fra generalforsamlingen d. 1. april, Parkinsonforeningen Nordjyllandskredsen
Liselund Ældrecenter, Hüttel Sørensens Vej, Vodskov, kl. 9.30 – 14.00
1. Valg af dirigent
Annette Søegaard vælges og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet.
2. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed i det seneste forløbne år
Denne beretning er tilgængelig i det medlemsomdelte Parkiposten nr. 1, februar‐udgaven.
Der er ingen spørgsmål til beretningen, hvorfor denne godkendes af generalforsamlingen.
3. Forelæggelse af årsregnskabet for det seneste år med revisors påtegning til godkendelse
Carl Erik gennemgår regnskabet for kalenderåret 2016.
Der findes efterfølgende af generalforsamlingen uoverensstemmelser imellem resultatopgørelsens
årsresultat (underskud) og det egenkapitalen nedskrives med, hvorfor regnskabet skal tilbage til
revisor og gennemgås.
Det foreslås, at der melder sig to personer, som sammen med kasserer, revisor , formand og
ordstyrer skal følge processen. Når fejlen er identificeret og rettet til alle de nævnte personers
tilfredshed, er regnskabet godkendt. De to personer fra generalforsamlingen, der blev valgt, er Ivan
Møller og John Lindskov.
Generalforsamlingen efterspørger i øvrigt, at regnskabet fremover bliver forelagt
generalforsamlingen i papirform, da det i så fald er nemmere at følge med. Der stilles også forslag
om, at det evt. kunne være generalforsamlingens deltagere i hænde noget forud for selve
generalforsamlingen.
Regnskabet viser, uanset den mindre fejl, et underskud. Bestyrelsen gør selv opmærksom på, at det
bliver nødvendigt fremover at kræve lidt mere deltagerbetaling ved arrangementerne.
4. Valg af tre stemmetællere
Valgt bliver: Agnete Müller, Grethe Buus Jensen og Peter Saugbjerg. (Det viser sig senere, at der
ikke bliver brug for disse pga. fredsvalg)
5. I år med ulige årstal valg af formand
Lena Blicher er på valg, men er villig til genvalg. Lena vælges uden modkandidater til formand for
de næste to år.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen med angivelse af hvem der er på valg.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, inkl. formanden.
På valg er: Ivan Andersen (villig til genvalg)
Poul Israelsen (villig til genvalg)
Kirsten Nørbalk (ønsker ikke genvalg)
Henrik Quistgaard (ikke til stede ved generalforsamlingen)
Efter valget består bestyrelsen af:
Lena, Poul, Ivan, Bjarne (ej på valg), Pia (ej på valg), Carl Erik (ej på valg), Lene (ej på valg) plus to
nye: Morten Kristensen og Kurt A. Michaelsen.
7. Valg af to suppleanter (nyvalg hvert år)
Kurt Alling er på valg (villig til genvalg). Til suppleanter vælges Kurt Alling og Inge Als Christiansen.
8. I år med ulige årstal valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er Morten Kristensen (revisor) og Ivan Møller (revisorsuppleant)
Ivan Møller blev valgt som revisor og Lars Harbo som revisorsuppleant.
9. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
10. Eventuelt













Netværk Vesthimmerland gør opmærksom på, at man synes, det ville være godt, hvis der
var en repræsentant fra hver klub i bestyrelsen?
Bestyrelsen svarer, at det er en god idé, men gør samtidig opmærksom på, at man jo må
møde op på generalforsamlingen og stille op til valg af bestyrelse.
Der stilles spørgsmål om, hvorfor der ikke af regnskabet fremgår annonceindtægter i
forbindelse med udgivelse af Parkiposten?
Bladudvalget svarer: Der ikke er udgifter for kredsen ved udgivelsen af Parkiposten andet
end portoudgifterne ved at fremsende bladet til medlemmerne. Producenten, BB
Consulting (Suldrup), skaffer annoncører og får annonceindtægterne mod at afholde
omkostninger til opsætning og trykning af bladet. Det finder bladudvalget er en rigtig god
aftale for kredsen – og firmaet har da heller ikke udstrakt dette tilbud til andre foreninger,
bestyrelsen bekendt.
Generalforsamlingen ville gerne vide lidt mere om, hvad der foregår i bestyrelsen, idet det
kan være svært at gennemskue, da det ofte ikke er fyldige referater, der offentliggøres.
Bestyrelsen svarer, at den vil bestræbe sig på at lave referaterne lidt mere fyldige, uden at
det dog udarter sig til lang prosatekst.
Generalforsamlingen efterlyser flere fællesmøder mellem de forskellige klubber.
Bestyrelsen svarer, at det i princippet er op til klubberne (uden om kredsen). Endvidere er
princippet, at alle kredsmedlemmer er velkomne til enhver klubs aktiviteter. Erfaringen er
imidlertid, at meget få krydser grænsen mellem klubberne for at deltage i hinandens
arrangementer. Men det opfordres der hermed til, at der gøres oftere.
Generalforsamlingen foreslår, at der bliver afholdt fællesmøder mellem kredsbestyrelsen
og bestyrelserne for klubberne. Det sker, men bestyrelsen tager kommentaren som forslag
til intensivering af aktiviteten.

Bestyrelsen gør reklame for:
 Det nært forstående arrangement i Aarhus (Opdagelsen af Parkinson sygdom). Mette Holst
(direktør for Parkinsonforeningen) gør dog opmærksom på, at det allerede er for sent, idet
der har meldt sig de maksimale 500 deltagere.
 Poul Israelsen gør reklame for et projekt, som kommer til at løbe af stablen i sommeren
2018 – Vendelbo Walk, 16. juni 2018 i Sletved Skov ved Sindal –, hvor bestyrelsen
håber/forventer et anseeligt antal deltagere fra regionens forskellige klubber.
 Repræsentant for pårørendegruppen gør opmærksom på en Zoo‐tur for parkinsonramte og
deres pårørende med børn og børnebørn den 11. juni 2017 kl. 10.
Ordstyreren takker for god ro og orden.
Afgående direktør for Parkinsonforeningen, Mette Holst, får af formand Lena Blicher overrakt en
gave for det store arbejde, hun har gjort gennem årene.
Lene Saugbjerg
/referent
(Efterskrift ved redaktøren af Parkiposten: På tidspunktet for bladets trykning (blad nr. 2 maj 2017)
er den endelige fejl i regnskabet for 2016 ikke fundet. Så snart det sker, vil der på
www.parkinord.dk blive redegjort herfor).

