COLITIS-CROHN FORENINGEN
Lokalafdeling København
Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 4-2-2014
Beretning for 2013
Ved generalforsamlingen den 6.2.2013 fik vi, ud over 5 bestyrelsesposter, valgt 4 suppleanter. Alle
har været inviteret til alle bestyrelsesmøder, og dermed taget del i det daglige arbejde i foreningen.
Om netop det har været årsagen til et rigtig godt år i CCF’s lokalafdeling København skal vi lade være
usagt, men det er en kendsgerning at pilen på mange områder peger opad i vores lokalafdeling.
Medlemsarrangementer
Vi har i 2013 afviklet 6 medlemsarrangementer – ikke set før, så vidt vi ved:
Medlemsmøde ifm. generalforsamling den 6.2.2013 med Læge PhD Johan Burish med 38 deltagere.
Medlemsmøde 17.4.2013 med læge Magarita Elkjær, om biologiske lægemidler. 130 deltagere.
Medlemsmøde 15.5.2013 med Psykolog Agnete Hvidberg, om sexualitet med cc / stomi. 32
deltagere.
Medlemsmøde 28.8.2013. ERFA-møde med iværksætter Jesper Norbøll som oplægsholder og med
26 deltagere.
Medlemsmøde 9.10.2013 med overlæge Anders Pærregaard og læge Katrine Carlsen fra
børneafdelingen på Hvidovre, om børn med cc samt den igangværende udvikling / implementering
af elektronisk kontakt mellem patient og hospital. 92 deltagere.
Åbent møde 28.11.2013 for især ikke medlemmer, med Læge PhD Johan Burish om irritabel tyktarm
(IBS) med 153 deltagere. Et ”PR-arrangement” kan vi kalde det, hvor vi forsøgte at nå personer der
tilhører den nye medlemsgruppe i CCF, nemlig dem med irritabel tyktarm (IBS). 153 deltagere.
Som det ses, har fremmødet samlet været stort – i alt 461 deltagere.
Unge i CCF København
Endvidere har vi fået gang i en ungeafdeling i CCF København, der har haft 5 arrangementer i 2013.
Et såkaldt stiftende møde 28.2.2013, hvor det besluttedes af kommende unge-arrangementer skal
have stort fokus på det sociale, men også på erfaringsudveksling.
En påskefrokost blev afholdt 12.4.2013 i privat regi.
Et grillarrangement blev afholdt på Strandparken på Amager den 26.7.2013.
Et møde med oplæg v/ Jesper Norbøll og efterfølgende erfaringsudveksling den 25.9.2013.
Et julemøde/frokost den 2.11.2013.
Ungeafdelingen bl.a. har brugt energi på at finde et sted at kunne mødes. Det er blevet til af CCF
lokalafdeling København har meldt sig ind i Københavns kommunes Frivilligcenter på Tagensvej 70,
hvilket giver os mulighed for at bruge lokaliteterne til ungemøde for 200 kr. pr år.
Ungeafdelingen har etableret en lukket gruppe på Facebook, hvor man som CCF medlem kan melde
sig til. Søg på ”CCF Ungegruppe i København”.
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PR i CCF København
I forsøget på at få sat fokus på CCF’s arbejde på landsplan såvel som lokalt, er det på en
landsgeneralforsamling besluttet at tildele lokalafdelinger i CCF et PR-tilskud på 10 kr. pr medlem i
en 3-årig periode. Beløbet skal selvsagt gå til PR-initiativer på den ene eller anden måde. Vi har til
brug for PR-initiativer i 2013 afholdt ovennævnte åbne medlemsarrangement 28.11.2013, ligesom vi
har indkøbt en række bøger ”sæt fokus på” som vi vil tilbyde medlemmer/pårørende ved vores
kommende arrangementer til en særdeles favorabel pris på 25 kr., hvorved der spares 55 kr.
Den kommende bestyrelse skal bl.a. arbejde med udvikling / realisering af andre PR-initiativer.
Medlemsudvikling
Medlemstallet (personlige-, familie- og erhvervsmedlemsskaber) er i 2013 steget fra 799 til 919
medlemmer. En stigning på ca. 15%. Tager vi det samlede medlemstal, hvori indgår
støttemedlemmer, gratis medlemskaber (hospitalsafd., apoteker, lægemiddelvirksomheder etc.) er
stigningen på ca. 12,5% til i alt 1101 medlemmer.
Det er vi i bestyrelsen rigtig godt tilfredse med. Den udvikling giver energi til det fremtidige arbejde
med at arrangere medlemsmøder for vore medlemmer, kan beriges med ønsket viden inden for de
forskellige områder.
Afslutning
Det var ordene i bestyrelsen beretning, der vil være til debat på generalforsamlingen på Herlev
Hospital tirsdag den 4. februar kl. 19:00. Vel mødt.
Bestyrelsen i CCF’s lokalafdeling i København
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