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Referat af Generalforsamling i CCF København, d. 4. februar 2014 

17 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen på Herlev Hospital 

Referent: Thies Marten Wieczorek 

Dagsorden: 

Pkt. 1 Valg af dirigent. 

Jeanne Meerson (JM) bliver valgt som dirigent. JM konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet 

ifølge vedtægterne. 

Indledningsvis foreslår dirigenten at pkt. 9 ”Indkomne forslag” fremrykkes på dagsordenen og behandles efter 

pkt. 4. på dagsordenen. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

Pkt. 2 Lokalafdelingens beretning om lokalafdelingens virksomhed i den forløbne periode.   

Kenneth Hoffmann (KH) fremlægger bestyrelsens beretning for perioden 2013 – se bilag 

”Formandsberetning”. Beretningen enstemmigt vedtaget. 

Pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Det reviderede regnskab bliver delt ud og gennemgået af KH. Regnskabet enstemmigt godkendt.  

Pkt. 4 Lokalforeningens forslag til en handlingsplan for 2014. 

KH fremlægger planer om arrangementer, som blev planlagt af bestyrelsen ved dens sidste møde. CCF 

København regner med at holde 4 til 5 arrangementer i 2014, bl.a. ERFA-møder, et foredrag om FODMAP 

diæten med professor, overlæge Pia Munkholm og diætist Lisbeth Jensen, et kirurg-foredrag (evt. kikkert-op) 

og evt. et arrangement i anledning af CCF’s 25 års jubilæum. Derudover overvejes et medlemsarrangement 

med fokus på det diætistiske præparat ”Profermin”. Bestyrelsen har dog endnu ikke besluttet dette foredrag. 

Andre medlemsarrangementer kan komme på tale, når den nyvalgte bestyrelse træder sammen. 

Ungegruppen foresætter med samme store entusiasme, som den har vist i 2013. Det er planer om 4 til 5 

ungemøder, både sociale og informative/faglige. Der er stadig stor fokus på at få tag i flere af vore unge 

medlemmer, hvilket primært vil ske via Facebook og på CCF’s ungekolonier/ungemøder.  

Pkt. 9 Indkomne forslag. (fremrykket) 

KH fremlægger forslag fra bestyrelsen om ”at bestyrelsen udvides fra 5 til 7 medlemmer, med virkning 4/2-

2014, således at der på generalforsamlingen vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem 

for 1 år”. Forslaget bakkes op af alle bestyrelsesmedlemmer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende kandidater er opstillet: 

Thies Marten Wieczorek (villig til genvalg) 

Charlotte L. Nielsen (villig til genvalg) 

Rikke Nielsen (villig til genvalg) 

Kristina Kunak Kristiansen 

Henriette Vransø 

Ida Simonsen 
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Efter en kort runde med motivationstaler igangsatte dirigenten en skriftlig afstemning. 

Resultatet blev at Thies Marten Wieczorek, Charlotte L. Nielsen, Rikke Nielsen og Kristina Kunak Kristiansen 

blev valgt for 2 år. Henriette Vransø blev valgt for 1 år. 

Pkt. 6 Valg af suppleanter 

Følgende kandidater meddelte deres kandidatur. 

Aage Lind, Ida Simonsen og Mikkel Kjelkvist Callum. 

De blev alle valgt uden afstemning. Alle suppleanter inviteres til at deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden 

stemmeret.  

På det konstituerende bestyrelsesmøde aftales at suppleanterne prioriteres. 

Pkt. 7 Valg af revisor 

Vores revisor gennem mange år, Palle Heise, har valgt at stoppe efter mange år på posten. 

Lise B. Nielsen stiller sig til rådighed som revisor – og bliver enstemmigt valgt. 

 Pkt. 8 Valg af revisorsuppleant 

Den nuværende revisorsuppleant Jeanne Meerson er villig til genvalg. Hun vælges enstemmigt. 

 Pkt. 10 Evt., herunder uddeling af Kirsten Hjerrilds rejselegat 

I 2013 fik CCF KBH fem ansøgninger til Kristen Hjerrilds rejselegat. Rejselegatet på 2000 kr. bliver uddelt til to 

medlemmer. Hvert medlem får 1000 kr. Legatmodtagere er Christian Brorsen og Signe Grønbech Petersen. 

Begge bliver kontaktet af kasserer Kenneth Hoffmann, kort tid efter generalforsamlingen. 

 

Referatet godkendt af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer: 

Den 03.03.2014 

 

____________________                      ____________________              ____________________ 

Thies Marten Wieczorek  Charlotte L. Nielsen                   Kenneth Hoffmann 

 

____________________                      ____________________               ____________________ 

      Rune Friis-Jensen                     Kristina Kunak Kristiansen                         Rikke Nielsen 

   


