
 

 

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, Nordsjællands kreds – lørdag den 7. april 

2018  

Mødested:  Kulsviergården 

Antal deltagere: 48 tilmeldte  

Formanden bød velkommen og glædede sig over, at der i år var en større tilslutning til generalforsamlingen end 
de senere år. 

Formanden bød derefter velkommen til Landsformand Jorry Højer og ønskede hende til lykke med hendes 10 års 
jubilæum som formand for foreningen.  Jorry Højer gav et fint overblik over de større projekter i foreningen.  

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 2018.  

2017/2018 havde på mange måder været et godt år for 

• Hovedforeningen 

o Antallet af medlemmer voksede i løbet af 2018 med 680 til i underkanten af 9.000 
medlemmer 

o Allan Bergholdt blev valgt til ny næstformand 
o Astrid Blom – ny direktør for foreningen, ligesom der er kommet nogle nye medarbejdere i 

sekretariatet i løbet af året 
o Danseprojektet ”Dans for parkinsonfamilier”, som er finansieret af TrygFonden, har 

tiltrukket sig stor opmærksomhed 
o Fundraising-gruppen indsamlede mere end 500.000 kr. via kampagnen ”At få penge til at 

yngle” 
• Nordsjællandskredsen 

o Havde pr. 1/3-2018 719 medlemmer – samme tid sidste år 661 medlemmer 
o Et travlt år med 4 bestyrelsesmøder, deltagelse i møder i hovedbestyrelsen, 

regionsamarbejde m.v. 

o 5 faglige kredsmøder - alle med mindst 80 deltagere 

 Møde om parkinson-medicin med farmaceut Kirsten Steensen 

 Møde med Anne Korsgaard om musik og dans 

 Dansearrangement med Elisabeth Dalsgaard og Anne-Mette Rasmussen  

 Møde med psykolog Susanne Ohrt med fokus på de pårørendes situation 

 Møde med neuropsykolog Torben Elmo med fokus på de nydiagnosticerede  



 

Fokusområder 

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

• Kommunikation 

• Kredsbladet udkommer nu kun tre gange årligt 

• Ny lokal hjemmeside (www.parkinsonnordsj.dk)   

• Flittig brug af fælles-mail.  

• Større vægt på cafeerne 

• Cafeen i Allerød, som er meget velbesøgt, fik et jubilæumslegat fra Lions på 5.000 kr. 

• Cafeen i Hillerød, som også er kommet godt i gang, har fået 5.000 kr. i §18-tilskud fra 

kommunen 

• Med Ulla Gundtoft som initiativtager er der nu startet en cafe i Egedal kommune. Der var 

40 deltagere til det stiftende møde 

• Cafeen i Humlebæk/Fredensborg kunne godt bruge større tilslutning 

 

• DH – Danske handicaporganisationer 

• Foreningen har nu repræsentanter i den lokale DH- bestyrelse i 5 kommuner 

 DH Fredensborg 

• Leif Rostgaard Sørensen 

• Annette Bebe Larsen (suppleant) 

 DH Helsingør 

• Else Plesner – er valgt til næstformand i Handicaprådet 

 DH Gribskov 

• Jens M. Larsen 

 DH Hillerød 

• Herluf Poulsen 

 DH Allerød 

• Jette Winge Høier (DH bestyrelsen har dog ikke været aktiv i 2017). Der er 

dog nu indkaldt til et møde for at få retableret DH-bestyrelsen 

 

• Bestyrelsen samlede alle DH-repræsentanter til et ERFA-møde i februar 2018 

• Bestyrelsen efterlyste kandidater til DH-bestyrelserne i følgende kommuner: Egedal, 

Frederikssund, Halsnæs og Hørsholm 

• KV17 

• Bestyrelsen har deltaget i et antal valgmøder arrangeret af de lokale DH bestyrelser 

• Fokus har været på Aflastning/Afløsning og på parkinsonkoordinatorer 

• Samtidigt fik vi optaget et åbent brev i nogle lokalaviser, ligesom det blev sendt til 

relevante politikere via email 

• Bestyrelsen skal i de kommende måneder følge på interessen hos politikerne. Vi har bl.a. 

ventet på foreningens nye udspil mht. parkinsonkoordinatorer 

  



• Parkinsondans 

• Hornbæk: 16 dansere med Etty Holgersen som instruktør 

• Frederiksværk: 20 dansere med Tove Lauritsen som instruktør 

• Hillerød: 2 hold med Mie Heering som instruktør 

• Humlebæk: 1 hold med Majken Franck som instruktør 

• Bestyrelsen ser meget gerne, at der startes dansehold i de sydligst beliggende kommuner 

(Hørsholm, Allerød og Egedal) 

Godkendelse af beretningen 

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

hun forsamlingen godkende beretningen. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

3. Forelæggelse af årsregnskabet 

 
Kassereren Ole Lützhøft fremlagde regnskabet: 

– Foreningen havde et overskud på godt 25.000 kr. i 2017 

– Foreningen modtog 20.000 kr. i donationer i 2017 

– Deltagerbetalingen var steget med 250% sammenlignet med året før 

– For 2018 er det bestyrelsens hensigt, at driften skal balancere, hvilket bl.a. har medført lidt lavere 

deltagerbetaling 

Regnskabet var godkendt af John Pontoppidan, den generalforsamlingsvalgte revisor. 

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4. Valg 

• Valg af kredsformand – Thomas Jensen er ikke på valg 

• Valg af revisor og revisorsuppleant 

o John Pontoppidan (revisor) og Erling K. Petersen (suppleant) er villige til genvalg 

o Begge revisorer blev genvalgt 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer 

o Ole Maymann og Jens Larsen udtræder af bestyrelsen (2005) 

o Ole Lützhøft er villig til genvalg 

o Ole blev genvalgt 

o Ea Bernhard, Dorrit Hermann og Peder Grønne er ikke på valg 

o Marianne Bøgh Larsen indstilles af bestyrelsen til nyvalg 

o Marianne blev valgt 

o Preben Carøe indstilles af bestyrelsen til nyvalg 

o Preben blev valgt 

• Valg af suppleanter 

o Per H. Nielsen og Helle Thomsen blev valgt som suppleanter 

5. Indkomne forslag 

 
Der var ingen forslag indkommet til generalforsamlingen. 

 



6. Eventuelt 

 
Else Plesner foreslog, at man prioriterede de pårørendes situation. Man kunne eventuelt bruge lidt af 
formuen på et arrangement kun for pårørende, ligesom man burde forsøge at få etableret 
netværksgrupper for pårørende  
 
Formanden takkede Ole Maymann for hans store indsats i bestyrelsen gennem mange år, her 7 år som 
formand og overrakte 3 flasker rødvin. 
 
Da Jens Larsen ikke kunne være til stede på generalforsamlingen pga. hospitalsindlæggelse, vil 
formanden senere give Jens 3 flasker rødvin, som tak for hans mangeårige indsats i bestyrelsen. 
 
Da der herefter ikke var flere indlæg, afsluttede dirigenten generalforsamlingen. 
 
Kredsformanden takkede Dorrit Hermann for en god varetagelse af dirigent-rollen.  

 
 
Underholdning og spisning 

 

Et af foreningens medlemmer i Allerød, Per Palmkvist Knudsen gav derefter et lidt bittersødt billede af sin 
karriere som parkinsonpatient og af den påvirkning, som sygdommen havde haft på hans relationer på 
arbejdspladsen, gennem et rørende causeri med god guitarmusik og fællessang.  Forsamlingen satte stor pris på 
dette meget personlige, underholdende indslag på generalforsamlingen 
 
Eftermiddagen blev afsluttet med hyggeligt samvær og med et velsmagende aftensmåltid. 
 

Godkendt af dirigenten 

 

Dorrit Hermann 


