COLITIS-CROHN FORENINGEN
Lokalafdeling København
Beretning ved generalforsamlingen den 2/2 2016
Bestyrelsens beretning for 2015
Vi har 2015 gennemført 5 medlemsarrangementer, startende med Generalforsamlingen den 3. februar, hvor
vi igen fik valgt en fuldtallig bestyrelse. Vi praktiserer fortsat at invitere både bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter til alle bestyrelsesmøder, så alle får en ide om hvad der foregår i foreningen.

Medlemsarrangementer:
Efter generalforsamlingen havde vi det første medlemsforedrag, hvor ph.d. studerende Hengameh Mirsepasi
fortalte om international forskning og forskning på Statens Serum Institut, der viser, at tilstedeværelse af
colibakterier i tarmen har indflydelse på opblussen hos Crohn og colitispatienter
16. februar havde vi besøg af Psykolog Karen Keinicke, der holdt foredrag ”Om at leve med en kronisk
sygdom". Et tilløbsstykke med 110 deltagere, der bestemt fik noget med hjem.
12. maj havde vi et foredrag med Læge, ph.d. Casper Steenholdt, der holdt et foredrag der specifikt handlede
om: "biologisk terapi/behandling med TNF hæmmere og med fokus på individualiseret behandling". Igen
havde vi ca. 110 deltagere, det var tilhørere til et fængslende foredrag.
18. maj var vi blevet involveret i Ladywalk, som CCF i 2015, var så heldige at få lov at være en del af. Ca. 8000
kvinder fra forskellige motions- og patientforeningen gik 8 eller 12 km. CCF fik del i overskuddet af dette
fremragende arrangement. 200.000 kr. blev det til, til arbejdet i CCF.
30. september havde vi et arrangement om Low FODMAP, som var placeret på privathospitalet Hamlet i
Søborg. Diætist Line Lønsbo Jensen, holdt et inspirerende foredrag for de 120 tilmeldte deltagere. Og Hamlet
var vært for en drikkevarer og en større frugtanretning til alle deltagere. Tak for det.
Den 11. november prøvede vi os så med et rent socialt arrangement i form af et julebanko i Valby Kulturhus.
Vi synes det var en meget vellykket aften, med masser af hygge, gløgg og æbleskiver, samt godt med præmier
til de 27 fremmødte. Vi blev kraftigt opfordret til at gentage arrangementet igen næste år. Det gør vi så og
håber der kommer lidt flere af vores medlemmer næste gang. Det bliver det bestemt ikke mindre hyggeligt af.

Medlemsudvikling:
Medlemsudviklingen i CCF København er i 2015 steget fra 919 til 1097 medlemmer. En fremgang på ca. 13%.
Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med. Vi har i år holdt 6 bestyrelsesmøder, heraf de 3 i fm
medlemsmøder.

PR:
PR aktiviteter har især været centreret omkring Ladywalk den 18. maj, hvor vi bl.a. havde investeret i
læbepomader som vi uddelte på dagen, sammen med postkort og forskelligt CCF materiale. Vi opstillede en
pavillon i startområdet, hvorfra vores aktiviteter udgik.
Derudover har vi haft gode respons på at dele postkort ud til lægehuse og specialist afdelinger.

Ungegruppen:
Den 21. februar holdt vi jule-påskefrokost, som 16 medlemmer deltog i. Det var en stor succes og vi var glade
for at se nye ansigter. Gennem et CCF ungemedlem, blev der sørget for allergivenlig julebuffet til alle, og
snakken gik lystigt.
Den 9. juni var det planlægningsmøde og erfaringsudvekling, hvor det kommende års aktiviteter blev planlagt.
Den 1. august holdt ungegruppen grillarrangement med 8 deltagere. Dette blev holdt hos et medlem af
ungegruppen, da vejret var usikkert på dagen. Det blev en hyggelig aften med en masse erfaringsudveksling.
17. september holdt ungegruppen bowling i DGI byen, med tilskud fra CCF. Der var god tilslutning med 12
tilmeldte og 9 deltagende på dagen. De fleste deltagere fortsatte snakken på cafe efterfølgende

Colitis-Crohn Foreningen - Klingenberg 15, 2.th - 5000 Odense C - tlf. 35 35 48 82 - mail: info@ccf.dk - www.ccf.dk

Side 1 af 2

14 december holdt ungegruppen julehygge. Op til dagen var der problemer med at skaffe et lokale, men et af
vore medlemmer åbnede sit hjem, hvilket vi var meget glade for. Tilslutningen var dog ikke prangende, hvilket
får os til at overveje en anden form næste år.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen har i år holdt 5 bestyrelsesmøder, hvoraf et par af dem har været med ganske få deltagere dels på
grund af sygdomsudbrud i bestyrelsen samt et par familieforøgelser. Her er det så vi i CCF-København er glade
for den ledelsesform vi har valgt. 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 valgte suppleanter. Derved har vi de
nødvendige ressourcer, til at løfte opgaverne i bestyrelsen. Tak til alle for et godt samarbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsen i CCF’s lokalafdeling i København den 3/2-2016
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