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Referat af CCF-Københavns generalforsamling den 2. februar 2017 

34 medlemmer mødt frem til generalforsamlingen på Hvidovre Hospital 

 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent. 

Lise B Nielsen (LBN) blev valgt. Det konstateredes at generalforsamlingen er lovligt indvarslet jævnfør 

vedtægterne. 

 

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

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2016. (Kan læses på hjemmesiden) Beretningen enstemmigt 

vedtaget. 

 

Pkt. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Det reviderede regnskab blev delt ud og gennemgået af Kenneth Hoffmann, idet kassereren pga. sygdom, var 

fraværende. Regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 4 Lokalforeningens forslag til handlingsplan for 2017. 

Kenneth Hoffmann fremlagde bestyrelsens planer/tanker for medlemsarrangementer. Som det fremgår at 

indkaldelsen til dagen GF, vil Lisbeth K. Nøhr efter GF gennemføre et ”yoga-projekt med jer. Endvidere har vi 

pt planlagt foredrag med Diætist Mette Borre den 15/3 om FODMAP, med overlæge Andreas Munk Pedersen 

den 20/4 om Fækal transplantation, med smerte læge Tina Horsted om Cannabis. Efterårets arrangementer vil 

den ny bestyrelse tage fat på efter GF. Ungegruppen er fastlagt et ungemøde her i foråret, for at få at 

planlægge årets ungearrangementer. 

 

Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende valgt for en 2-årig periode, ved fredsvalg: 

Kenneth Hoffmann (genvalgt) 

Henriette Vransø (genvalgt) 

Mette Maagaard (genvalgt) 

 

Pkt. 6 Valg af suppleanter 

Følgende valgt for en 1-årig periode: Pia Hougaard 

Bestyrelsen forsøger løbende at supplere sig selv, som vedtægterne giver mulighed. 

Pkt. 7 Valg af revisor 

Lise B. Nielsen genvalgt. 

 

Pkt. 8 Valg af revisorsuppleant 

Ingen kandidater 

 

Pkt. 9 Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

 

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

Kenneth Hoffmann forestod bekendtgørelsen af Kirsten Hjerrilds rejselegat, der i år består af 2 legater på hver 

2000 kr. De gik til Anne Jeppesen og Zoey Kiel. 

Referent: Kenneth Hoffmann 


