COLITIS-CROHN FORENINGEN
Lokalafdeling København
Beretning ved generalforsamlingen torsdag den 2/2 2017
Bestyrelsens beretning for 2016
I 2016 har bestyrelsen gennemført 6 medlemsarrangementer, der har været rigtig pænt
besøgt.
Generalforsamlingen og bestyrelsens arbejde:
Der blev igen valgt en fuldtallig bestyrelse, samt 2 suppleanter. Vi praktiserer fortsat at
invitere både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til alle bestyrelsesmøder, så alle får en
ide om hvad der foregår i foreningen. Det er rigtig gavnligt at vi næsten altid har de fornødne
hænder til at løse de opgaver vi i bestyrelsen kaster os over.
I det forgangne år har vi taget tilløb til en lidt mere professionel måde at arbejde med PR på.
Vi håber, og satser på, at vi herigennem kan øge opmærksomheden om CCF og vores
arbejde, så flere får lyst til at melde sig ind i CCF. Vi er nemlig ikke i tvivl om at mange flere
kan få god gavn af et sådan medlemskab.
Vi har også i det forgangne år udarbejdet et årshjul, der på overskuelig vis giver et godt
billede af årets opgaver i bestyrelsen. Et godt redskab, synes vi.
Medlemsarrangementer:
Første arrangement var i fm generalforsamlingen den 3. februar, hvor Hans Israelsen fra
Nordisk Rebalance fortalte om virksomhedens produkt – kosttilskuddet ”Profermin”.
Interessant foredrag, om et produkt, der på nogle har en fin effekt, men som indtil videre er
ret dyrt. Nordisk Rebalance har for længe siden ansøgt Fødevarestyrelsen om at få produktet
gjort tilskudsberettiget, så det økonomisk kan hamle op med de gængse medicinske
behandlinger. Det er dog indtil videre ikke lykkedes.
2. medlemsarrangement fandt sted den 5. april, hvor Marianne Kiszka-Kanowitz,
Gastroenheden, Hvidovre Hospital , holdt et foredrag om Individualiseret behandling med
azathioprin (Imurel) og puri-nethol. Der var her tilmeldt 92 deltagere.
Den 12. april deltog vi i bestyrelsen i den årlige børnedag der arrangeres af Børneafdelingen
på Hvidovre Hospital, der arrangeres for børn og deres familier. Hensigten er at give familier
en fornemmelse af hvad det er for et system de nu bliver ”kunder” i, og hvilke aktører der
fremadrettet har en opgave i betjeningen af de sygdomsramte familier. Vi stiller op for at
orientere de mange forældre om CCF, og fortælle om, hvordan de kan få gavn af et
medlemskab. På landsplan er der mange medlemsfordele, og på lokalt plan kan man på vore
medlemsmøder samle viden op, gennem de mange meget dygtige foredragsholdere vi har
kontakt til.
Den 24. maj inviterede vi til medlemsmøde, primært for stomipatienter på Rigshospitalet,
hvor stomisygeplejerske Gerd Friis Bille, Klinisk sygeplejespecialist hos Rigshospitalet, holdt
et meget inspirerende foredrag, med fokus på bl.a. hudproblemer og hvad man kan gøre for
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at minimere dem. Der var her også god tid til en direkte dialog med de fremmødte. Et meget
vellykket medlemsmøde.
5. september havde vi et foredrag om tarmfloraens betydning for sygdomsudvikling, og om
Fækal transplantation med overlæge Andreas Munk Petersen, Hvidovre Hospital. Her var
fuldt hus med mere end 100 deltagere.
10. september arrangerede vi sammen med CCF Nordsjælland et socialt arrangement i Valby
Frikirke, som lagde lokaler til et meget spændende gospelarrangement, hvor vi alle, under
særdeles kyndig og humoristisk, fik rørt stemmebåndene.
29. september holdt vi medlemsmøde med overlæge Anders Pærregaard der fortalte om IBD
hos børn og unge, samt læge Christian Jacobsen (har skrevet Phd om børne IBD) der fortalte
om sin forskning (Begge fra Hvidovre Hospitals børneafdeling). 40 deltagere.
Årets sidste arrangement var 15. november, hvor vi afviklede vores julebanko, med gløgg og
flotte præmier. Det var vores andet forsøg med banko – og det er nok nu blevet en tradition.
Vi var næsten dobbelt så mange som sidste år. 44 deltagere havde en virkelig hyggelig aften i
Valby Medborgerhus.
Medlemsudvikling:
Medlemsudviklingen i CCF København er i 2016 steget fra 990 til 1044 medlemmer. En
fremgang på ca. 5%. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med. Vi har i år holdt 6
bestyrelsesmøder, heraf de 2 i fm medlemsmøder.
PR:
Vi har været så heldige at få et samarbejde i gang med en PR-kyndig, der deltager i møder i
vores PR gruppe. De arbejder på ideer og forslag til fremtidige PR fremstød i CCF København.
Vi arbejder fortsat på at etablere en tættere tilknytning til områdets hospitaler, sådan at vi
kan få lov at placere brochurer og andet materiale i deres ambulatorier, sådan at patienter
der har sin gang der, kan blive opmærksom på at CCF eksisterer, og har et rigtig godt tilbud til
IBD og IBS ramte.
Ungegruppen:
Den 20. juni afvikledes et arrangement med repræsentanter fra MEDVIND, der fortalte om et
tilbud til vore unge medlemmer, der pga. sin tarmlidelse, oplever perioder hvor man fx kan
føle sig socialt isoleret, mangler nogen at tale med om drømme og udfordringer, og om
forhold til skole, uddannelse, venner og familie. De havde mentorer der gerne vil træde til –
men mangler en ”kontaktordning”. Ideen er god, med pt har vi ikke ressourcer til projektet.
Den 6. august holdt ungegruppen et hyggeligt grillarrangement i Amager Strandpark med 8
deltagere.
18. september blev afviklet et arrangement med kanalrundfart, efterfølgende hyggeligt
samvær et listigt sted i Nyhavn.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen har i år holdt 6 bestyrelsesmøder. Vi har, som alle andre steder, også af og til
været ramt af sygdom og andet, og er derfor glade for at vi altid inviterer både bestyrelse og
suppleanter til alle vore møder. 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
Colitis-Crohn Foreningen - Klingenberg 15, 2.th - 5000 Odense C - tlf. 35 35 48 82 - mail: info@ccf.dk - www.ccf.dk

Side 2 af 2

