
Referat af Generalforsamling i Parkinsonforeningen Nordjyllandskreds 

Lørdag d. 26. juni, kl. 9.30 – ca. 13.15, Vodskov Kro  

 

Kl. 9.30 -10: Ivan Andersen fra kredsbestyrelsen stod for opkrævning af det beskedne 
gebyr (kr. 50) dækkende tilskud til kaffe og frokost. 

Kl. 10.00 – 10.15: Formanden, Pia Fog, bød velkomme, og da vi kun var 28 deltagere, 
blev der også tid til, at den enkelte deltager kort præsenterede sig. 

10.15 – 11.00: Allan Bergholdt, som er næstformand i Parkinsonforeningen 
(hovedforeningen), holdt et fint indlæg om de seneste par års indsats omkring 
udmøntning af hovedforeningens strategi, som i øvrigt fornys i år. Indlægget gav 
anledning til en god debat, ikke mindst omkring bokseprojektet, som han anbefalede 
meget, og i øvrigt selv deltog i.   

11.00 – 11.20: I den korte strække ben pause gik den uformelle snak ivrigt.  

Da vi pga. Coronaen havde valgt at være forsigtige og droppe fællessangen, gik vi 
direkte over til afvikling af generalforsamlingen.   

Generalforsamlingen blev, som annonceret, speciel i år, idet der i princippet skulle 
afvikles to generalforsamlinger.  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. Annette Søegaard stillede sig som så ofte før beredvilligt til 
rådighed og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Kredsformandens beretning - strækkende sig over de seneste to år - blev aflagt i 
en oplagt tone, selvom den i flere situationer var præget af tilbageslag grundet 
Coronaen. Beretningen blev godkendt med applaus. Beretningen bliver optrykt i næste 
nummer af Parkiposten, nr. 3, i september måned. 

3. Forelæggelse af årsregnskab for de senest forløbne to år med revisors 
påtegning til godkendelse 

I kasserer Carl Erik Jensens fravær pga. voldsomme rygsmerter blev regnskaberne 
præsenteret af Poul Israelsen. Regnskabet for kalenderåret 2019 er allerede blevet 
offentliggjort i Parkiposten nr. 2, juni 2020, og heri grundigt beskrevet og forklaret. Vi 
nøjedes derfor med at konstatere et underskud på ca. kr. 9.000 og en egenkapital, 
svarende til den likvide beholdning i kasse og bank, på kr. 5.400. Dette regnskab er 
revideret og underskrevet. Regnskabet for 2019 blev godkendt af generalforsamlingen. 

Regnskabet for kalenderåret 2020 blev også fremlagt. Heraf fremgik et stort overskud 
på kr. 24.701. Overskuddet skyldes primært to ting: (1) Vi har ligget underdrejet pga. af 
Corona og derfor ikke haft udgiftskrævende aktiviteter, og (2) vi har endnu ikke 
modtaget regning fra vores bladudgiver om betaling af porto for udsendelse af 
Parkiposten for 2020. Den likvide beholdning, som i vores regnskab svarer til 
egenkapitalen, er på kr. 30.093.  



Regnskabet er ikke revideret, hvilket skyldes, at vi lidt for sent har fået indleveret 
dokumenter (bestyrelsesunderskrifter med kopier af pas/kørekort/sundhedskort) til 
vores bank, som de har krav på som følge af EU’s Hvidvaskregler. 

Det blev derfor foreslået, at generalforsamlingen valgte to repræsentanter, som skulle 
følge processen med færdiggørelse af regnskabet til og med revisors underskrift. Når 
disse to personer sammen med revisor havde sagt god for regnskabet, ville det være at 
anse som godkendt af generalforsamlingen, og regnskabet vil blive offentliggjort i det 
herefter førstkommende nummer af Parkiposten, forventeligt september-nummeret 
2021. Dette blev vedtaget, og de to generalforsamlingsvalgte personer blev Niels 
Christian Mortensen (Hjørringklubben) og Erwin Kristoffersen (Aalborgklubben). 

4. Valg af tre stemmetællere. De pågældende stemmetællere blev valgt, men kom 
ikke i aktion, idet det endte med fredsvalg.  

 

De efterfølgende fire punkter på dagsordenen (punkt 5-8) omhandlede valg til 
bestyrelsen. Da vi skulle afvikle valg for to kalenderår, ender det med, at alle 
medlemmer af bestyrelsen reelt er nyvalgte på dagen. 

Pia Fog genopstillede til formandsvalget for en to-årig periode. Der var ingen 
modkandidater, og Pia blev valgt med stor applaus! 

Til bestyrelsen skulle i tillæg til Pia vælges 6 eller 8 personer. Det var derfor vigtigt til en 
start at få afklaret, om generalforsamlingen ville kunne mønstre personer nok til at 
danne vores sædvanlige 9-mands bestyrelse. Fem personer fra den gamle bestyrelse 
tilbød at fortsætte, og da yderligere tre personer stillede sig til rådighed, kunne 9-
mandsbestyrelsen etableres! Alle blev valgt ved fredsvalg og efterfølgende besluttedes, 
hvem der sad for 1 hhv. 2 år. Det samlede resultatet blev: 

For 2 år: Ivan Andersen (Aalborgklubben), Poul Israelsen (Aalborgklubben), Jørgen 
Lindskov (Netværk Vesthimmerland), Kurt A. Michaelsen (Aalborgklubben).  

For 1 år: Bente Frandsen (Mariagerfjord), Carl Erik Jensen (Aalborgklubben), Morten 
Kristensen (Aalborgklubben), Niels Christian Mortensen (Hjørringklubben). 

Til slut blev alle godkendt med god applaus! 

9.  Suppleanter er på valg hvert år:  

Kurt Alling Nielsen (formand for Klub Himmerland) modtog genvalg. Som nyvalgt 
opstillede Erwin Kristoffersen (Aalborgklubben), som blev valgt uden modkandidater. 
Begge blev applauderet. Jørgen Lindskov takkede af ved at lade sig vælge til 
bestyrelsen. 

10. Revisor og revisorsuppleant er på valg 

Ivan Møller (revisor) havde ladet bestyrelsen vide, at han indvilgede i genvalg. Annette 
Søegaard lod sig udpege som revisorsuppleant. Også her lød applaus! 

11. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.  

12. Eventuelt. Intet at berette. 

 



13.00: Frokost kunne fremskyndes med en lille time, så vi var færdige ved 13.15-tiden. 
Det var sikkert kærkomment for mange, idet sommervejret ventede udenfor. 

 

/Referent 

Poul Israelsen 


