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Beretning ved generalforsamlingen den 6. februar 2013 

Bestyrelsens beretning for 2012 

Ved generalforsamling afholdt den 28.2.2012 blev der valgt en fuldtallig bestyrelse samt to 

suppleanter og en revisorsuppleant. Efter generalforsamling fortalte medicinsk overlæge Ole 

Østergaard og kirurgisk overlæge Claus Rønholt, begge Herlev Hospital, om de nyeste erkendelser 

inden for sygdomsområder. På samme forsamling blev det uddelt et spørgeskema for at få et 

overblik over hvilke arrangementer medlemmer ville være interesseret i at deltage i.  

Ved generalforsamlingen sidste år, blev bestyrelsen igen fuldtallig. Vi fik endda valgt 2 suppleanter 

og en revisorsuppleant. Det var meget tilfredsstillende. Bestyrelsen besluttede at suppleanter 

inviteres til bestyrelsesmøderne, hvilket de har taget fint imod. Tak for det. 

Arrangementer: 

Det første arrangement var som nogen vil huske, med Ole Østergård og Claus Rønholdt, begge 

overlæger her på Herlev Hospital. De fortalte om den nyeste forskning i vore sygdomme. 

Den 24/4 holdt vi vores 2. arrangement med diætist Lisbeth Jensen. Efter bestyrelsens mening et 

rigtig vellykket medlemsmøde med fremmøde af 108 medlemmer og pårørende. 

På dette møde forsøgte vi os med en lille spørgeskemaundersøgelse, for at få en fornemmelse af 

hvilke type medlemsarrangementer der har størst interesse blandt vore medlemmer.  

Det var helt tydeligt, at information om vore sygdomme står højt på listen, hvilket ikke var 

overraskende. Derudover var der et ønske om medlemsmøder med erfaringsudveksling mellem 

CCF’s medlemmer. Det tog vi konsekvensen af idet vi i begyndelsen af oktober holdt et 

medlemsmøde med dette tema. Her mødte ca. 60 medlemmer frem. En af foreningens 

ambassadører, skuespiller Mia Jexen, indledte mødet med en fortælling om sit sygdomsforløb, 

hvorefter vi sad i grupper og udvekslede erfaringer. Vi fik efterfølgende mange positive 

tilbagemeldinger på denne aften. 

Andre aktiviteter: 

Bestyrelsen har 2 gange det seneste år været inviteret til at fortælle om Colitis-Crohn Foreningen på 

Hvidovre Hospital.  Den ene gang var det som afslutning på deres IBD-skole, som er en slags 

kursusforløb for ny diagnosticerede patienter. Det andet var i forbindelse med deres årlige 

børnedag, hvor man inviterer forældre og større børn til en informationsaften, med et meget bredt 

tilbud om indhold, så gæsterne får mulighed for selv at kan vælge, hvad de ønsker at lade sig 

informere om. Læger, sygeplejesker, socialrådgiver, psykolog og altså CCF har forskellige tilbud. Et 

rigtig godt initiativ fra Hvidovre Hospitals side som vi selvfølgelig bakker op om. Vores tidligere 

bestyrelsesmedlem Lise Lindeskov og Kenneth Hoffmann har repræsenteret CCF. 
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I slutning af 2012 var der i alt 981 medlemmer inkl. støtte- og erhvervsmedlemmer i 

Københavnsområdet. Bestyrelsen er rigtig glad for at så mange medlemmer har afleveret sin 

mailadresse til foreningen, så vi dels kan spare en masse penge på porto, og ikke mindst slippe for en 

manuel trykning og pakning af invitationer i kuverter med efterfølgende påsættelse af adresselabels 

mv. Vi vil gerne opfordre endnu flere medlemmer om at oplyse sin mailadresse til foreningen.  

Det var ordene. Til slut stor tak for samarbejdet i bestyrelsen. 


