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Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 3-2-2015 

Bestyrelsens beretning for 2014 
Ved generalforsamlingen den 4.2.2014 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 

Ud over generalforsamlingen inviterede vi i 2014 til 4 medlemsmøder.  

Vi indledte året med et møde med erfaringsudveksling på programmet. Her var 17 fremmødt frem. 

Vi havde en god dialog blandt de fremmødte, men overvejer om flere kunne have glæde af disse 

møder, hvis konceptet ændres. Vi overvejer pt på hvilken måde. 

Den 2. april havde vi et velbesøgt møde (106 fremmødte) til et medicinsk foredrag med overlæge Ida 

Vind. 

18. september igen et velbesøgt arrangement (242 tilmeldte) til et dobbeltforedrag om IBS og 

FODMAP med Professor Pia Munkholm og diætist Lisbeth Jensen. 

Senest den 12. november havde vi inviteret til et kirurgisk foredrag med overlæge Claus Buhl 

Nielsen, hvor vi på forhånd havde vurderet et det ”smalle” emne nok ville have en mere begrænset 

interesse i medlemsskaren. Vi blev dog noget overrasket med 84 fremmødte til dette spændende 

foredrag. 

Fælles for de 3 foredrag vil vi fremhæve de 4 foredragsholderes fornemmelse for at ramme 

tilhørerne med deres indsigt på hver deres fagområde. Vi har efter alle 3 foredrag fået mange 

positive tilbagemeldinger. Stor tak til de 4 foredragsholdere, der har stillet sig gratis til rådighed for 

CCF. 

Unge i CCF København 

Ungegruppen har heller ikke ligget på den lade side, med 4 arrangementer i 2014. En 

jule/påskefrokost i april – et fællesmøde med planlægning på programmet i juni – et 

grillarrangement i juli – og et møde med erfaringsudveksling i november. Der er efterhånden 

kommet fin struktur på dette arbejde. Det skal nævnes at vi i år har fået fremstillet en ungefolder, 

der fortæller om arbejdet i CCF’s i ungegruppe i København. Denne som resultat af en ihærdig 

indsats i ungegruppen. 

Den vil blive uddelt til interesserede unge ved enhver lejlighed, hvor unge med Crohn og colitis 

ulcerosa samles. Vi håber også at få lov til at placere den på hospitaler med ambulatorier hvor unge 

med IBD og IBS har deres gang lejlighedsvis.  
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Ungeafdelingen har etableret en lukket gruppe på Facebook, hvor man som CCF medlem kan melde 

sig til, og der få yderligere informationer om arrangementer for unge. Søg på ”CCF Ungegruppe i 

København”. 

 

PR i CCF København 

I forsøget på at sætte yderligere 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, der dermed kan beriges med ønsket viden 

inden for de forskellige områder. 

Vi er meget interesseret i at få yderligere input fra vore medlemmer med ønsker om arrangementer, 

både på generalforsamlingen, men også gerne efterfølgende på mail til lokalafdelingens mailadresse: 

ccf.kbh@gmail.com 

Afslutning 

Det var ordene i bestyrelsen beretning, der vil være til debat på generalforsamlingen på Herlev 

Hospital tirsdag den 3. februar kl. 19:00. Vel mødt. 

Bestyrelsen i CCF’s lokalafdeling i København 

 


