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Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 28-2-2012
Bestyrelsens beretning 2011
Ved generalforsamlingen i 2011 blev der valgt en fuldtallig bestyrelse og en enkelt suppleant. Første
bestyrelsesmøde blev afholdt 8.3.2011, hvor bestyrelsen blev konstitueret ved formand Adnan Axacan,
næstformand Rune Friis-Jensen, kasserer og sekretær Anna Mette Riise, bestyrelsesmedlem Line Marker
Karlsson og bestyrelsesmedlem Annette Marker Karlsson, samt suppleant Kenneth Hoffmann.
Udover forslag til kommende arrangementer blev drøftet, blev det besluttet, at forsøge at indgå i et
samarbejde med lokalforeningen i Frederiksborg, om at leje en bus, der kunne transportere medlemmer til
CCFs landsgeneralforsamling i Viborg den 26.3.2011 gratis. Det blev besluttet at medlemmerne skulle
modtage orienteringen per mail, da det blev skønnet for dyrt at udsende denne invitation per brev. Imidlertid
besluttede den øvrige bestyrelse, uden at orientere næstformand Rune Friis-Jensen, at udsende invitationen
per brev.
Den 18.3.2011 modtog alle mellemmerne i lokalforeningen således en invitation om gratis transport til
Landsforeningens generalforsamling. Den 26.3.2011 afholdtes CCFs landsgeneralforsamlingen i Viborg med
deltagelse fra Adnan Axacan, Anna Mette Riise, Line Marker Karlsson og Annette Marker Karlsson, samt
suppleant Kenneth Hoffmann.
Den 27.3.2011 kontaktes næstformand Rune Friis-Jensen og suppleant telefonisk af formand Adnan Axacan,
der fortæller, at på baggrund af landsgeneralforsamlingens afholdelse udskydes lokalafdelingens planlagte
bestyrelsesmøde den 29.3.2011 til en endnu ikke fastlagt dato. Efterfølgende udsender de 4 øvrige
medlemmer af bestyrelsen i midten af april et brev til alle medlemmer i CCF København, samt til formænd for
samtlige lokalforeninger, og alle hovedbestyrelsesmedlemmer i CCF, hvor de udtrykker deres utilfredshed
med hovedbestyrelsen og på denne baggrund udmelder sig af CCF.
Rune Friis-Jensen og Kenneth Hoffmann aftaler i slutningen af april, at forsætte arbejdet i lokalafdelingens
bestyrelse. Den 17.5.2011 afholdes der bestyrelsesmøde med deltagelse af Rune Friis-Jensen og Kenneth
Hoffmann, samt tidligere lokalafdelingsbestyrelsesmedlemmer Jeanne Meerson, Lise B Nielsen, Flemming
Wilken. En ny bestyrelse konstitueres med Rune Friis-Jensen som formand, Jeanne Meerson som
næstformand, Kenneth Hoffman som kasserer. Da det ikke er muligt at konstituere en fuld bestyrelse
fremskaffes, der en tilladelse fra hovedbestyrelsen i landsforeningen, til at fortsætte med 3 personer i
lokalforeningens bestyrelse frem til næste ordinære generalforsamling i 2012. Ved bestyrelsesmødet
afdækkes det forgangne forløb. I den forbindelse kan den nye bestyrelse konstatere, at der er blevet afholdt
udgifter for 21.024,95 kr., som der ikke er umiddelbar dækning for, på baggrund af beslutninger taget på
bestyrelsesmøder, hvor alle fra bestyrelsen har været inviteret. Lokalafdelingen orienterer CCFs
hovedbestyrelse om dette og lader det være op til dem, om der skal gøres yderligere.
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Den nye bestyrelse vælger, at forsøge sig med afholdelse af 2 arrangementer i efteråret med fokus på børn og
teenagere. Der afholdes et medlemsmøde 21.9.2011 med socialrådgiverne Susanne Jonassen og Ellen Tysse.
Der er dog ikke fremmøde fra nogle medlemmer og mødet aflyses. Til det efterfølgende medlemsmøde med
IBD sygeplejerskerne Tine Bovien og Lone Petersen 17.11.2011, bedes der derfor om tilmelding på forhånd.
Derudover arrangeres arrangementet i samarbejde med alle lokalforeningerne på Sjælland. Der modtages dog
kun 2 tilmeldinger og mødet må derfor også aflyses.
Bestyrelsen beslutter at forsøge sig med et socialt Mini-golf arrangement i januar, hvor invitation udsendes
per brev. Dette arrangement modtager dog desværre også kun begrænset interesse, men afholdes dog med
deltagelse.
Bestyrelsen er selvfølgelig ked af den manglende tilslutning, men har ikke opgivet håbet for at lokalafdelingen
kan genoplives med nogle gode og spændende arrangementer med deltagelse fra lokalafdelingens
medlemmer. Kenneth Hoffman og Rune Friis-Jensen vil derfor gerne forsat bidrage til lokalafdelingen og
genopstiller til bestyrelsen. Jeanne Meerson genopstiller ikke på baggrund af helbredsmæssige årsager.
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