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Referat af ordinær generalforsamling den 6. februar 2013 

Jeanne Meerson, tidligere HB medlem og mangeårigt medlem i lokalafdelingen valgt til dirigent.  

Charlotte Nielsen, næstformand, aflagde bestyrelsens beretning idet Thies Wieczorek, formand, havde mistes 

stemmen. Bestyrelsen udtrykte glæde over at det på generalforsamlingen i 2012 var lykkedes at vælge en 

fuldtallig bestyrelse, samt 2 suppleanter. At bestyrelsen så også har været velfungerende, giver selvfølgelig 

energi til arbejdet i CCF til gavn for medlemmerne. 

I 2012 blev afviklet 4 medlemsarrangementer. Det første var et socialt arrangement, hvor 8 medlemmer 

havde en hyggelig aften på minigolfbanen med efterfølgende middag. De næste 3 medlemsmøder var til 

gengæld velbesøgte. 

Det første fandt sted i forbindelse med generalforsamlingen den 6/2, hvor overlægerne Ole Østergård og 

Claus Rønsholdt, begge Herlev Hospital, igen stilede sig til rådighed, og fortalte om den seneste forskning 

inden for vore sygdomsområder. Der altid stor interesse for denne slags arrangementer, hvilket den store 

spørgelyst blandt de 52 fremmødte også vidnede om.  

24/4 havde vi besøg af diætist Lisbeth Jensen, Herlev Hospital, hvor hun bl.a fortalte om hvad vi skal have 

mere af, hvad vi skal undgå, og hvor vi skal tænke os rigtig godt om. Alt sammen med bagrund i den viden der 

findes på området i forhold til os med colitis og Crohn. Det var overvældende at 108 medlemmer var mødt op 

til dette interessante foredrag. 

Vi benyttede os her af lejligheden til skriftligt at spørge medlemmerne om hvilket indhold medlemmerne især 

ønsker på vore medlemsmøder. Det har bestyrelsen taget bestik af i tilrettelæggelsen af fremtidige 

arrangementer. 

Allerede den 3. oktober inviterede vi derfor til et ERFA-møde, hvor det var lykkedes at få en af CCF’s 

ambassadører, Mia Jexen, til at fortælle om det at leve med colitis, og samtidig passe et job som 

skuespillerinde. Efterfølgende satte de fremmødte 55 medlemmer sig i mindre grupper, hvor der blev 

udvekslet erfaringer og givet masser af gode råd. Et vellykket arrangement, som vi forsøger at gentage her i 

2013. 

Endvidere har lokalafdelingen v/ Lise B. Nielsen været repræsenteret på Hvidovre Hospitals børnedag, og 

sammen med Kenneth Hoffmann holdt foredrag på Hvidovre Hospitals IBD skole. 

Regnskabet blev fremlagt af Kenneth Hoffmann med et særdeles tilfredsstilende resultat. Godkendt. 

Handlingsplanen for det kommende år blev fremlagt af Kenneth Hoffmann. Enkelte arrangementer er allerede 

tilrettelagt, heraf de 2 foredrag forud for generalforsamlingen, hvor læge Johan Burish på inspirerende vis dels 

fortalte om sin deltagelse i et fælles europæisk projekt om udvikling af CC i Europa, og dels om den fremtidige 

brug af telemedicin, hvor der arbejdes på at give mere kvalitet i kontakten mellem behandler og patient. 2 

meget spændende foredrag. 
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Det næste arrangement finder sted den 17. april på Herlev hospital med læge Magarita Elkjær, der vil fortælle 

om behandling med biologiske lægemidler. 

Næste arrangement er den 15. maj, hvor temaet for medlemsmødet er det lettere tabuiserede område ”hvad 

kan man stille op med sex og det at leve med en kronisk tarmlidelse, herunder at også at skulle leve med 

stomi”. Psykolog Agnete Hvidberg vil hjælpe os gennem denne problemstilling på medlemsmødet.  

Der bliver yderligere 3 medlemsmøder i efteråret 2013. De vil blive annonceret i CCF-bladet, samt på 

foreningens hjemmeside. 

Så til den ”alvorligere” del af generalforsamlingen, valg. 

Valg til bestyrelsen: Kenneth Hoffmann og Rune Friis-Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Valg af Suppleanter: Aage Lind og Jeppe Ipsen genopstillede.  Kristina Kunak Kristiansen og Henriette Vransø 

stillede sig også til rådighed. Generalforsamlingen besluttede, at alle 4 får status som suppleanter. Bestyrelse 

og generalforsamling udtrykte glæde over at så mange vil gøre en indsats i vores vigtige arbejde. 

Valg af revisorer: Palle Heise blev genvalgt og Jeanne Meerson blev valgt som revisorsuppleant. 

Sluttelig meddelte bestyrelsen, at der i år tildeles 2000,- til legatmodtageren af Kirsten Hjerrilds rejselegat. 

Legatmodtageren var ikke til stede på generalforsamlingen, men har fået besked og vil få tilsendt rejselegatet. 

Referent Kenneth Hoffmann  
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