COLITIS-CROHN FORENINGEN
Lokalafdeling København
Bestyrelsen i CCF-KBH’s beretning for 2017, ved
generalforsamlingen 1. februar 2018

Bestyrelsen har holdt 5 møder i 2017: 9/1, 2/2, 20/3, 8/6, 2/11.
Afholdte arrangementer 2017:
GF + medlemsmøde med Lisbet K. Nøhr d. 2/2-2017
30 delt.
Akupunkturprojekt fra 27/2-2017 og 14 dage frem
24 delt.
FODMAP – foredrag v/ diætist Mette Borre den 15/3-2017
182 delt.
Bestyrelsen var repræsenteret ved børnedagen på Hvidovre Hospital 25/4-2017
Tarmfloraen mv. v/ overlæge Andreas Munk Petersen 20/4-2017
146 delt.
Medicinsk cannabis v/ smertelæge Tina Horsted dem 4/5-2017
312 delt.
Ungegruppens minigolfarrangement 7/5 blev desværre aflyst pga. manglende tilmeldinger
Bivirkninger og følgesygdomme v/ overlæge Ida Vind 6/9-2017
312 delt.
Ernæringsterapi v/ inflammatoriske tarmlidelser v/Mia Damhus 6/11-2017
304 delt.
Glutenfrit bage kursus i samarbejde med Meiers Madhus 24/9-2017
15 delt.
Julebanko i Valby kulturhus 15/11-2017
43 delt.

Til vore medlemsarrangementer har der været mere end 1350 deltagere i 2017. Det har
ubetinget været lokalafdelingens mest aktive år nogensinde, med hele 11 arrangementer.
Det er vi i bestyrelsen meget tilfredse med. Og når medlemmer så på mailen tilkendegiver
deres tilfredshed med arrangementerne, giver det energi til det fremtidige arbejde.
Ungegruppen har gjort en stor indsats i forsøget på at gøre det til en aktiv gruppe, men de
har været ramt af afbud til de arrangementer der har været tilrettelagt. Det er desværre
vilkårene når vi nu slås med Crohn og colitis. De aktive i ungegruppen bliver ældre, stifter
familie og får børn. Det er jo dejligt, men betyder at vi mangler unge, der vil hjælpe til med
at lave, især sociale arrangementer for vore unge medlemmer fra 18 til 30-35 år. Vi har en
økonomi, der tillader fornuftige tilskud til disse arrangementer.
I vores PR-gruppe sidder nu flere af de lidt ældre unge, fra ungegruppen o.a., der kastet sig
over at udvikle PR-aktiviteter i vores regi, og er nu med til at sætte fokus på vore
sygdomme. Også bredere end blot i CCF’s egen medlemskreds. Der blev bl.a. fremstillet en
VIDEO, der i forbindelse med den internationale IBD-dag den 19. maj, blev delt gennem FB,
og set af mange tusinde. De var også repræsenteret i et panel på en
medarbejderudviklingsdag i medicinalfirmaet Pfizer, i fm IDB-dagen.
PR-gruppen har en iderigdom, der tegner godt for 2018.
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De mange tilmeldinger til vore medlemsforedrag, har betydet at vi ved flere møder har
måtte oprette ventelister, og ved 2 af vore møder har ikke alle tilmeldte medlemmer fået
plads.
Derfor vil vi i det kommende år, som forsøg, regulere tilmeldingerne med denne regel:
Almindelige medlemmer kan gratis medbringe én pårørende til vore foredrag. Har man
mere end én pårørende med, vil prisen være 50,- kr. pr pårørende ud over én. Beløbet skal
forudbetales ved tilmelding.
Samtidig vil vi give adgang til ikke medlemmer til vore foredrag, såfremt der ved
tilmeldingsfristens udløb (ca. 8 dage før foredraget), fortsat er ledige pladser. Prisen for
ikke-medlemmer vil være 50,- kr. Beløbet skal forudbetales ved tilmelding. Vil blive
annonceret på FB
Stor tak til bestyrelsen for et rigtig godt arbejde/samarbejde i 2017.
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