Referat af Generalforsamling Parkinsonforeningen Nordjyllandskredsen
lørdag d. 30. marts 2019, kl. 9.30 – (ca.) 14.15, Liselund Ældrecenter
09.30 – 10.00: Carl Erik tog sig som sædvanlig af pengene for deltagelse. Vi endte med at være godt
30 deltagere.
Som indledning til dagens program sang vi i fælleskab den til Parkinson Unity Walk i 2018
komponerede parkinsonsang forfattet af Henrik Fog, og som går på melodien ”Der sad to katte på et
bord”.
10.00 – 10.30: Her tog Næstformand i Parkinsonforeningen, Allan Bergholt, over. Allan tog os
igennem foreningens ny-formulerede Vision og Mission, hvor visionen nu lyder ”at mennesker med
parkinson lever et godt liv og at fremtidige generationer ikke får parkinson, og missionen ”at
varetage mennesker med parkinson og deres pårørendes politiske, sundhedsmæssige og sociale
interesser i forhold til Parkinsons sygdom”. Allan kom ind på, at hovedforeningens strategiske fokus
er fastlagt for perioden 2019 – 2021 og omfatter (i) Rehabiliteringstilbud til dem der har behov, (ii)
Formidling af ny Forskning, (iii) Skabelse af et Informatørkorps i forhold til sygehuse, hjemmeplejen
mv., (iv) Større bredde i medlemsbasen (f.eks. flere yngre medlemmer) og (v) Styrket lokalt
engagement. Yderligere information kan ses på www.parkinson.dk.
Allen gjorde også opmærksom på, at der er lavet podcasts med titlen ”Gå til musik”. De fire podcast
er produceret fordi al forskning viser, at rytme gør det lettere for parkinsonramte at gå. De kan
findes på de fleste streaming- tjenester, og man skal søge efter: Parkinson-pod 102, 107, 114 eller
120. Podcast 102 er med rolig gangrytme, 107 er lidt hurtigere, 114 er hurtigere endnu, mens 120 er
med det hurtigste tempo. Gå ind på den ønskede musiktjeneste, søg på Parkinson-Pod 102, eller det
tempo der passer til dig.
Afslutningsvis gjorde Allan reklame for køb af nøglering i forretningen Normal og fremviste en
kollektion af tøj og takser med Parkinsonlogo. I alle tilfælde går overskuddet til foreningen. Tak til
Allan for bidraget.
10.30 – 10.50: Kort ”strække ben” pause blev 10-15 minutter forsinket.
10.50 – 11.20: Musikalsk indslag v/ Ole Berthelsen (21 albums og 40 årig karriere. Og en god fortæller
med et glimt i øjet). Undertegnede referent har ikke tidligere hørt Ole spille og fortælle. Det var en
stor positiv oplevelse. Alle sange, hvoraf vi vel nåede 6-7 stykker, var egne værker, både hvad tekst
og melodi angår. Hvert nummer blev indledt med en lille baggrundshistorie for sangen, som ofte
førte os mange år tilbage. Faktisk begyndte vi for 98 år siden og sluttede vel i 1968. Ole er en herlig
og finurlig fortæller og sanger. Stor tak.
11.20 – 13.00: Generalforsamling
Pia Fog satte generalforsamlingen i gang, hvor dagsordenen selvfølgelig blev fulgt.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Annette Søegaard stillede sig igen til rådighed herfor.
2. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed i det senest forløbne år

Pia Fog aflagde beretning. Denne er også optrykt i det seneste nummer af vores kredsblad.
Beretningen blev godkendt.
Herudover gjorde Pia opmærksom på nogle aktiviteter i det kommende år. I parkinsonskoleregi har vi
planlagt to kurser med psykolog Kirsten Hede. Det ene kursus er for pårørende og det andet for
”ramte”. Datoerne er hhv. d. 15. og 16. juni. Derudover har vi fået fat i en af Danmarks fremmeste
parkinsonforskere, Kristian Winge, som kommer til Aalborg d. 5. oktober. Sluttelig er vi igen aktive på
DHL-stafetten, hvor vi stiller op tirsdag d. 27. august. Se nærmere omtale af alle arrangementer i
det/de kommende numre af kredsbladet eller på www.parkinord.dk.
3. Forelæggelse af årsregnskab for det senest forløbne år med revisors påtegning til godkendelse
Carl Erik fremlagde regnskabet, som udviste lidt lavere indtægter i 2018 end i 2017, nemlig samlede
indtægter på ca. kr. 74.000 mod 93.000, men også en lavere (omkostningskrævende) aktivitet,
hvilket førte til et overskud på lige godt kr. 7.000 og en ved slutningen af 2018 samlet likvid
beholdning på ca. kr. 14.500, hvilket er det samme som kredsens Egenkapital. Den lavere aktivitet
skyldes, at mange i kredsbestyrelsen samtidig har været optaget af at lave Vendelbo Walk i Sindal.
Regnskabet herfor er af hensyn til alle sponsorer lavet som et selvstændig regnskab. Det er tidligere
oplyst i vores kredsblad, at der for Walken er et overskud på kr. ca. 122.000.
Nogle generalforsamlingsdeltagere så gerne Walk-regnskabet fremlagt, da pengene jo om alle
omstændigheder tilhører kredsen. Det er et helt legitimt synspunkt, men det havde vi ikke i
bestyrelsen forberedt os på at gøre. Kompromisset blev derfor, at Walk-regnskabet fremlægges i
førstkommende nummer af kredsbladet.
4. Valg af tre stemmetællere
Tre meldte sig, men det viste sig efterfølgende ikke at være nødvendigt, idet der blev fredsvalg.
5. I år med ulige årstal valg af formand. Pia Fog er på valg.
Pia Fog genopstillede, og da der ikke var modkandidater, blev Pia valgt med applaus for en toårig
periode.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen med angivelse af hvem der er på valg.
På valg var i alfabetisk rækkefølge Ivan Andersen, Poul Israelsen, Morten Kristensen og Kurt A.
Michaelsen. Alle var villige til genvalg, og da der ikke var modkandidater, blev alle genvalgt. Her var
der også applaus.
Til orientering består bestyrelsen i øvrigt af følgende medlemmer, som ikke var på valg (alfabetisk):
Lena Blicher, Inge Als Christiansen, Carl Erik Jensen og Kent Sørensen.
7. Valg af suppleanter (nyvalg hvert år).
Bjarne Brohus og Kurt Alling Nielsen er på valg. Bjarne Brohus kunne ikke være til stede på
generalforsamlingen pga. flytning til ny privat bolig samme dag. Han havde meddelt formanden, at
han gerne modtog genvalg, men at han på den anden side heller ikke ville stå i vejen for en anden,
der gerne ville overtage. Her tilbød Jørgen Lindskov sig. Det flugter godt med kredsens ønsker om at
have flest mulige klubber repræsenteret i kredsbestyrelsen. Jørgens data: Kong Valdemars Vej 12,
9600, Aars, j.lindskov@dlgmail.dk, mobil 2142 5904. Tak til Jørgen.
På denne beskedne plads skal der lyde en stor tak til Bjarne Brohus for adskillige års utrætteligt
arbejde for kredsen og tidligere også for Netværk Øst.

8. I år med ulige årstal valg af revisor og revisorsuppleant.
Ivan Møller er som revisor og Lars Harbo som revisorsuppleant på valg i år. Lars er ikke længere i
blandt os. Ivan Møller accepterede genvalg. Vi manglede derfor en revisorsuppleant. Her meldte
Inger Grønhøj sig. Ingers data er: Lindeparken 56, 9370 Hals, ingergronhoj@gmail.com og mobil 2562
4286. Tak til Inger.
9. Indkomne forslag (indsendes skriftligt, herunder elekronisk, til kredsformanden, senest 2 uger før
Ingen indkomne forslag.
10. Eventuelt
Intet at referere
Referent/ Poul Israelsen

