
 

 

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, Nordsjællands kreds – lørdag den 1. april  

Mødested:  Kulsviergården 

Antal deltagere: 36 tilmeldte  

Formanden bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen gerne havde set flere deltagere til 
generalforsamlingen. Desværre var også fire bestyrelsesmedlemmer fraværende – Ole Maymann var optaget af 
et andet arrangement. John Løwe, som trak sig fra bestyrelsen, havde efterhånden følelige effekter af sin 
sygdom. Lise og Ole Ottesen trak sig ligeledes fra bestyrelsen med kort varsel, da Ole netop havde brækket et 
lårben – Lise ville dog gerne være til rådighed som ressourceperson vedr. dans. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

 

Dorrit Hermann blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. 
Else Plesner blev valgt som referent. 
 

2. Formandens beretning 

Formanden henviste til den skriftlige beretning, som blev bragt i kredsbladet februar 2017.  

2016/2017 havde på mange måder været et godt år for 

• Hovedforeningen 

o Antallet af medlemmer voksede i løbet af 2016 med 335 til flere end 8000 
o Foreningen er blevet tildelt 20 mio. kr. af statspuljemidler til rehabilitering (på SANO) i 

perioden 2017-2020. Formanden nævnte – baseret på egne erfaringer – at man ikke 
kunne få et 2-ugers forløb på SANO, hvis man havde været på Montebello inden for de 
seneste par år, men at man eventuelt (som noget nyt) kunne få et opfølgningsophold på 
én uge. 

o Foreningen får 3,75 mio. kr. fra TrygFonden til et 3-årigt danseprojekt ”Dans for 

Parkinsonfamilier” 
o En anstrengt økonomi pga. få midler fra arv og testamente 
o Ny direktør fra 1. september 2017 

• Nordsjællandskredsen 

o Et travlt år med 6 bestyrelsesmøder, deltagelse i møder i hovedbestyrelsen, m.v. 

o 4 faglige kredsmøder 

� Møde for nydiagnosticerede med neurolog Holger Jespersen 

� Møde om offentlige støttemuligheder med socialrådgiver Mogens Haulund 

Andersen 

� Dansearrangement med Elisabeth Dalsgaard og Anne-Mette Rasmussen (støttet 

med 5.000 kr. fra SparNord Fonden) 

� Møde om den nyeste viden om Parkinson med neurolog Kristian Winge 

o Til de tre første møder havde der været 40-50 deltagere, medens arrangementet med 
Kristian Winge trak flere end 160 personer! 



 

 

Fokusområder 

Formanden gennemgik derefter de arbejdsområder, som man havde haft fokus på i årets løb 

• Kommunikation 

o Kredsbladet udkommer nu kun tre gange årligt 

o Ny lokal hjemmeside (www.parkinsonnordsj.dk)  - stor tak til Flemming Rønhøj, som er 

web-master 

o Flittig brug af fælles-mail. Formanden bad om tilbagemelding fra medlemmerne, hvis 

mængden af emails blev generende 

• Større vægt på cafeerne 

o Hensigten med cafeerne er at skabe et lokalt socialt netværk, hvor man kan dele 

erfaringer med sygdommen, men hvor der også fra tid til anden kan komme indlæg fra 

eksterne foredragsholdere eller cafeens egne deltagere  

o Der er nu fem cafeer – i Helsingør, i Fredensborg, i Frederikssund, i Allerød og i Hillerød 

o Ole Kræmmer startede i juni 2016 en ny, velbesøgt cafe i Allerød. Har fået et kommunalt 

tilskud på 13.000 kr. 

o I januar 2017 havde en ny cafe i Hillerød sit første møde med Flemming Rønhøj som 

tovholder 

o Kredsformanden har i løbet af året besøgt alle cafeer to gange 

• Parkinsonkoordinatorer  

o Bestyrelsen har sammen med socialrådgiver Kirsten Hoff besøgt Helsingør, Hillerød og 

Allerød kommuner for at introducere konceptet 

o Der gennemføres et første uddannelsesforløb i marts/april 2017 med deltagere fra 15 

kommuner, herunder fra Hillerød kommune 

o Det er planen at besøge flere af kredsens kommuner i løbet af 2017 

• DH – Danske handicaporganisationer 

o Hidtil har Parkinsonforeningen kun været repræsenteret i én lokalbestyrelse, nemlig i 

Fredensborg Kommune (Leif R. Sørensen) 

o Bestyrelsen har nu fundet DH-medlemmer i Helsingør (Else Plesner), i Allerød (Jette Høier) 

og i Gribskov (Jens Larsen) 

o Bestyrelsen vil forsøge at finde kandidater i de resterende kommuner 

o DH giver en mulighed for at påvirke de kommunale politikere, hvilket ikke mindst er vigtigt 

i et år, hvor der er kommunevalg. 

o Else Plesner fremhævede, at det lokale DH arbejde gav mulighed for at hente og give 

inspiration til andre handicap-organisationer. I Helsingør kommune planlægger DH at 

afholde et fællesmøde med alle de politiske partier forud for kommunevalget. Leif 

Sørensen oplyste, at man havde lignende planer om et møde med politikerne i 

Fredensborg kommune. 

Kommentarer til beretningen 

Henning Koch efterlyste en foredragsholder fra Århus Universitet til et senere fagligt arrangement, da 

Kristian Winge havde rost deres ekspertise. Det vil bestyrelsen gerne se nærmere på. Formanden oplyste, 

at Poul Henning Jensen fra Århus Universitet har et indlæg på det såkaldte ”Lundbeck-møde”, som 



afholdes den 27. september hos Lundbeck i Valby. Mere information om dette arrangement kommer i 

næste nummer af kredsbladet, som kommer ud primo august. 

Henning Koch kunne også tænke sig, at kredsen kunne finde en neurolog eller psykiater, som kan belyse 

gråzonen mellem egentlig depression og en Parkinson-relateret depressiv tilstand. 

Ole Kræmmer refererede til den udmærkede dialog med Allerød kommune vedr. parkinsonkoordinator. 

Ole gengav indholdet af svaret fra direktør Morten Bøgelund Andersen, Allerød kommune, hvor 

kommunen beskrev, hvorledes man fortsat var midt i en budgetmæssig proces, som forsøgte at 

balancere hensynet til kommunens relativ lille størrelse med de lovmæssige krav og relevante ønsker fra 

mange patientområder.  

Godkendelse af beretningen 

Efter at dirigenten havde konstateret, at der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer til beretningen, 

bad hun forsamlingen godkende beretningen. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

3. Forelæggelse af årsregnskabet 

I fraværet af den aftrædende kasserer John Løwe fremlagde kredsformanden regnskabet for 2016. 

Regnskabet udviste et tab på 7.155 kr. efter indtægter på 103.878 kr. og udgifter på 111.033 kr. 
Egenkapitalen udgør ved udgangen af 2016 i alt 64.195 kr. 

Regnskabet var godkendt af de to generalforsamlingsvalgte revisorer. 

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4. Valg 

• Valg af kredsformand – Thomas Jensen er villig til genvalg 

Thomas Jensen blev genvalgt  

• Valg af revisor og revisorsuppleant 

o Erling K. Petersen og John Pontoppidan er villige til genvalg 
o Begge revisorer blev genvalgte 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer  

o Lise Ottesen, og Ole Ottesen udtræder af bestyrelsen 

o Ole Lützhøft er ikke på valg 

o John Løwe genopstiller ikke 

o Ole Maymann og Jens Larsen er villige til genvalg (for kun ét år) 

o Begge kandidater blev genvalgte  

o Peder Grønne indstilles af bestyrelsen til nyvalg 

o Ea Bernhard indstilles af bestyrelsen til nyvalg 

o Dorrit Hermann indstilles af bestyrelsen til nyvalg 



o Peder Grønne, Ea Bernhard og Dorrit Hermann blev alle valgte til bestyrelsen 

• Valg af suppleanter 

o Per H. Nielsen og Bjarne Lindeberg blev valgt som suppleanter 

 

5. Indkomne forslag 

 
Der var ingen forslag indkommet til generalforsamlingen. 

 
6. Eventuelt 

 
Else Plesner ønskede, at bestyrelsen i den nærmeste fremtid overvejer et arrangement for pårørende i 
stil med arrangementet i januar 2016 med Marie Lenstrup. Man kunne også hente inspiration i det 
oplæg, som psykolog Charlotte Jensen holdt til arrangementet ”Styrk samarbejdet med Lægen”. Hvis 
man ønsker at etablere et eller flere netværk mellem pårørende, så vil Else Plesner gerne tilbyde sig som 
koordinator. 
 
Jens Larsen takkede Thomas Jensen for indsatsen gennem det første år som kredsformand og overrakte 
en æske chokolade. 
 
Kredsformanden takkede Flemming Rønhøj for den store indsats, han har ydet i forbindelse med 
etablering af den lokale hjemmeside og for den fortsatte support ved den løbende vedligeholdelse af 
hjemmesiden. Flemming fik tre flasker rødvin. 
 
Da der herefter ikke var flere indlæg, afsluttede dirigenten generalforsamlingen. 
 
Kredsformanden takkede Dorrit Hermann for en god varetagelse af dirigent-rollen og overrakte en flaske 
rødvin som tak. 

 
Parkinson Unity Walk  

 

Heino Jespersen brugte 15 minutter på at fortælle om baggrunden for walk’en og om årets udgave af 
arrangementet, som finder sted den 20. maj. Man vil i år kl. 12.00 gå en forholdsvis kort rute fra Nytorv til 
Højbro Plads. 
 
Man kan finde mere om dette arrangement på hjemmesiden: www.unitywalk.dk.  
 
Underholdning og spisning 

 

Operasanger Ove Mynderup spillede og sang derefter for forsamlingen. Det var et festligt indslag med 
professionel sang (dyb bas) krydret med muntre erindringer og historier. 
 
Eftermiddagen blev afsluttet med hyggeligt samvær og med et velsmagende aftensmåltid. 

Godkendt af dirigenten 

 

Dorrit Hermann 


