Generalforsamlingen 2019 i Vestsjællandskredsen
søndag d. 31. marts i Slagelse
Formanden bød alle fremmødte
velkommen og
generalforsamlingen startede.
1. Valg af dirigent
Ulla Buhl der var udvalgt til at
være dirigent havde meldt afbud
p.gr.a. sygdom.
Dorthe Nakskov Ilsfort blev
foreslået og modtog valget.

Dorthe Nakskov Ilsfort

2. Formandens beretning
v:Gunnar Sigurdsson
Formanden indledte med at
arbejdet i Vestsjællandskredsen
er gået planmæssigt i 2018
takket være gode medlemmer i
klubber, bestyrelse og redaktion.
En stor tak for jeres indsats. I
Vestsjællands kredsen har vi nu
rundet de 500 medlemmer og er

derfor berettiget til to stemmer i
Hovedbestyrelsen.
Klubberne i kredsen er den
egentlige platform for arbejdet i
Vestsjællands Kredsen. Det er
op til os i bestyrelsen at give
arbejdet liv.

Gunnar
Sigurdsson

Efter som kredsen ikke har
ubegrænsede midler at gøre godt
med, så må vi prioritere og
udpege nogle punkter. Således
blev de første fokus grupper sat i
gang.
1. Et godt liv med Parkinson
2. Pårørende - et godt liv for
Parkinson familier

3. Netværksdannelse
4. Rekruttering af frivillige
Vi skal hjælpes ad med at
videreføre de retnings- linier som
Parkinson foreningen arbejder
med.
I 2018 havde Vestsjælland
kredsen 30 års jubilæum.
Jubilæet blev fejret med en tur til
Menstrup kro og se Menstrup
Revyen. Det foregik med bus til
Menstrup den 11. oktober med
ca. 50 medlemmer. Vejret var
godt og dagen gav os en dejlig
oplevelse.
I Hovedforbundet arbejdes der
på en ny "Strategi for 2019-2021"
1. Rehabilitering. Sano
centrene i Danmark
2. Formidling af forskning.
Finde økonomiske
midler
3. Informatør korps.
Uddannelse af korps
4. Hverve flere medlemmer bl.a. yngre- og
anden etnisk personer
5. Øge arrangementer fra
frivillige
Direktøren fremlagde et bud på
indhold og proces i forbindelse
med den nye strategi.
Forretningsudvalget drøftede
evaluering af den nuværende
strategi og var enig i, at
strategien ikke var blevet
anvendt særlig meget i
kredsarbejdet.
Forretningsudvalget godkendte
at få lavet en interesse analyse,
der kan give en pejling af,
hvordan omverdenen opfatter

Parkinson foreningen og dermed
bruges i udviklingen af strategi
2019-2021, men er det
forbindelsen til rødderne der ikke
virker eller er det rødderne der
ikke forstår det. Kunne vi selv
foretage analyser og derved
spare penge.
Det hele lyder bureaukratisk,
men det skal være struktureret
for at kunne arbejde mod en form
de fleste forstår.
Arbejdet, som vi har foran os er
så at levendegøre
den nye strategi.
Kære venner. Det har været et
privilegium for mig at stå som
formand for Vestsjælland
kredsen i de år det er blevet til,
men da helbredet ikke kan det
mere er det tid at stoppe. Tak
venner.

3. Fremlæggelse og
godkendelse af regnskab
Kasserer Frans Sørensen
gennemgik regnskabet for 2018.

Frans Sørensen

Kredsen har givet de fem klubber
i kredsen 1.000,- kr. hver.
Der har været udgifter til
Jubilæums turen til Menstrup,
selvom der var deltagerbetaling.
Kredsen har også fået oprettet
en hjemmeside
www.vestsjkreds.dk som
redaktøren har lagt et stort
arbejde i.
Trykning af kredsbladet
"Optimisten" har flytte trykkeri,
hvorved vi sparer ca. 10.000,- kr.
årligt.
Kassereren udtrykte at vi har en
rimelig god økonomi og
egenkapitalen er højere nu end i
2017,
selv med de ekstra ovennævnte
udgifter
4. Valg af ny Formand:
Vores formand Gunnar
Sigurdsson modtag ikke genvalg
af helbredsmæssig grund.
Der var ingen der meldte sig til
formandsposten.
Den nuværende bestyrelse har
nu 3. mdr. til at finde en ny
kandidat og indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling.
5. Valg af
bestyrelsesmedlemmer:
Holger Sørensen - genvalgt
Kaj Jensen - genvalgt
Lykke Høegh - nyvalgt
6. Valg af suppleanter:
Barhny Kristiansen - genvalgt
Preben Jensen - genvalgt
7. Valg af revisor:
Jørgen Mejlgaard - genvalgt
8. Valg af revisorsuppleant:

Flemming Christensen - genvalgt
9. Behandling af indkomne
forslag:
Ingen indkomne forslag
10. Eventuelt:
Vi havde den glæde at direktør
Astrid Blom kom til vores
generalforsamling.

Astrid Blom

Hun fortalte bl.a.forsamlingen om
foreningens nye "Strategi for
2019-2021". og uddybede
grundlaget for den.
Der var taler til vores afgåede
formand Gunnar Sigurdsson og
stående klapsalver for hans gode
indsats som formand.

Astrid, Kurt, Gunnar og Frans

Til sidst var derunderholdiein ,
musiker ved Torben Rønhoff
Nielsen .
Torben Rønhoff Nielsen

