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Parkinsonforeningen, Sjællands Østkreds generalforsamling 2021 

Søndag, den 6. juni 2021, Solrød Centeret 

Referat 

1. Valg af dirigent. 
Ingrid Dybvad Andersen 
 

2. Valg af referent og stemmetællere  
Kristine Nielsen blev valgt til referent. Inge Bente Bundgård og Lene Blak valgt som 
stemmetællere. 
 

3. Kredsformandens mundtlige beretning.  
Formanden omtalte den store medlemstilgang i 2020-21, som er blevet til 175 nye 
medlemmer, og vi er glade for, at man melder sig ind, selv om det har været en tid med 
nedlukninger. Kredsens medlemstal er lige nu på 676. 

Siden sidste generalforsamling har vi måttet aflyse det meste, dog haft held til at 
gennemføre et temamøde, et pårørendemøde og en udflugt. 

Kommunerne har bevilget §18-midler, som de plejer, så der er godt med penge i banken. 
En stor tak til kommunerne for deres støtte. 

Formanden gennemgik de forskellige opgaver, som de forskellige bestyrelsesmedlemmer 
varetager og rettede en varm tak til bestyrelsen for det stærke samarbejde. 

Landsforeningen har fået nyt design, og der bliver snart mulighed for at kredsen får en 
hjemmeside.           

Formandens beretning blev godkendt 

  
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.  

Kassereren, Lilla Svendsen gennemgik det reviderede årsregnskab. Indtægter i 2020 var kr. 
115.482 og omkostninger var kr. 82.017. Årets resultat kr. 33.465.  
 
Der var en fejl i regnskabets egenkapital primo, som er på 39.018. Passiver er således i alt 
72.483 
 
 Regnskabet med rettelser blev godkendt af generalforsamlingen 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
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Formand: Else Riis genopstiller ikke. Kristine Nielsen blev valgt som formand (for to år) 
 
Følgende blev valgt til bestyrelsen for to år: Lilla Svendsen,  
Gert Larsen og Bent Nielsen  
 
Som revisor blev valgt Henriette Wrietsch (for to år) 
 

6. Ledig post efter Kristine Nielsen: 
Else Riis blev valgt 
 
Valg af 2 suppleanter blev Lene Selmann og Lis Klausen (for et år) 
Som revisorsuppleant blev valgt Inge Mathiasen (for et år) 
          

7. Indkomne forslag  
Der var ingen indkomne forslag 
 

8.  Eventuelt 
Der blev gjort opmærksom på, at Parkinsondans sikkert starter til efteråret. Mere 
information kommer i Kredsbladet. 
 
Der har været afholdt en del Zoommøder i Coronatiden, og det har fungeret fint. 
Programmet er simpelt at bruge og kan være en hjælp til at afholde møder. Der findes også 
andre, tilsvarende programmer. Hvis bestyrelsen arrangerer zoommøder, så vil der altid 
være mulighed for prøve og hjælp ca ½ time før mødet.  Orientering og prøver på 
Zoommøder kunne evt. tages op i klubberne, hvis der blev aktuelt med flere møder. Ellers 
arrangerer ældresagen også it-cafe, hvor man kan lære mere.  
 
Parkinsonforeningen har afholdt en række streamingmøder fra forskellige 
parkinsonarrangementer, bl.a. høring fra folketinget samt nyt om forskning inden for 
Parkinson. Det har været gode initiativer. 
 
Generalforsamlingen sluttede med en tak til dirigenten. 
 

 
  

-0- 
 

Parkinsonforeningen nye landsformand René la Cour Sell deltog i generalforsamlingen og 
præsenterede sig selv efter mødet og orienterede om foreningens mange aktiviteter og 
forslag til nye indsatsområder. Der kom forslag fra salen om nye initiativer, bl.a. bedre 
uddannelse og støtte til personale, der har med Parkinsonramte at gøre. Måske økonomisk 
støtte til efteruddannelse af personale. 
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Efter generalforsamlingen fik vi besøg af June Svendsen og Gunnar Würtz fra Køge 
Bokseklub. De er for nylig blevet uddannet som specialtrænere af Parkinsonforeningen. 
 
Parkinsonforeningen og Danmarks Bokse-Union samarbejder om at uddanne boksetrænere 
i Parkinson Boxing. Boksetræning til mennesker med parkinson er baseret på hastighed, 
krydsbevægelser, rotation i ryggen, balance og koordination. I boksningen indgår også̊ 
træning af finmotorik og stemmetræning. Foruden de fysisk gavnlige effekter er målet med 
træning i bokseklubberne at tilbyde et socialt fællesskab i fritidslivet til personer med 
Parkinson. 
  
Kontakt til Køge Bokseklub er Svendsen5@live.dk samt www.koegebokseklub.dk (Asgård 
skole Norsvej 2, 4600 Køge (Oven på gymnastiksalen). Mere orientering følger i klubbladet. 
Der er tilbud om gratis prøvetime i hele juni mandage kl 11.30-13 og lørdage kl 11-12.30 
 
 
Ref- Kristine 
 
 

 
 

 


