COLITIS-CROHN FORENINGEN
Lokalafdeling København
2. februar 2018
Referat af Generalforsamlingen den 1. februar 2018
på Hvidovre Hospital
21 tilmeldt, 15 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Dagsorden:
1)
Valg af dirigent
Kenneth Hoffmann valgt. Konstateret at generalforsamlingen, jævnfør vedtægterne, er lovligt
indvarslet.

2)

Bestyrelsens beretning for 2017
Kenneth Hoffmann fremlagde bestyrelsens beretning. (Kan læses på hjemmesiden).
Generalforsamlingen udtalte anerkendelse for bestyrelsens engagement, og de mange
spændende foredrag, der var arrangeret i 2017, og som alle var velbesøgt.
Beretningen enstemmigt godkendt.

3)

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
I kassererens fravær, blev regnskabet uddelt og fremlagt af Kenneth Hoffmann.
Regnskabet blev uddelt. Det viser et mindre overskud på kr. 6.189,49.
Ingen kommentarer fra de fremmødte. Regnskabet enstemmigt godkendt.

4)

Handlingsplan for 2018
Formanden fremlagde handlingsplanen for det kommende år, hvor 2 foredrag 10/4 og
15/5 samt 2 rundvisninger på ”Museion”, samt julebanko 14/11 er fastlagt. Desuden er der
planer om et ”glutenfrit bagekursus” hos Meiers Madhus, og rundvisning på
Farmakonomskolens museum i Hillerød, om medicinfremstillingens historie i DK.
Den nye bestyrelse følger op og har selvfølgelig rum for øvrige aktiviteter, også for
ungegruppen.
CCF Kbh’s PR-gruppe arbejder på dels et arrangement i det offentlige rum i Kbh. i fm den
internationale IBD dag den 19. maj, herunder en videofilm der egner til et fremstød på
Facebook. Endvidere er en offentlig Facebookside ”CCF København” under forberedelse.
De fremmødte havde flere ideer til emner v/ kommende foredrag: Cannabisforedrag,
mavetarm sygdomme og stress, antiinflammatorisk kost, hands-on kursusforløb - hvordan
man konkret kan komme godt i gang med den anbefalede diæt fx FODMAP eller
antiinflammatorisk diæt. Ideerne overdrages til bestyrelsen at arbejde videre med.

5)

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Genvalgt blev Pia Hougaard og nuværende kasserer, Sara Ude Frank
Nyvalgt blev Marina Bernt og Tenna Petersson
Henriette Vransø, Mette Maagaard og Kenneth Hoffmann er på valg i 2019.
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6)

Valg af 2 og helst 3 suppleanter til bestyrelsen:
Ingen kandidater. Bestyrelsen forsøger selv at supplere sig, jævnfør vedtægterne.

7)

Valg af revisor:
Lise B, Nielsen er genvalgt for 1 år.

8)

Valg af revisorsuppleant:
Ingen kandidater

9)

Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag

10)

Eventuelt:
3 medlemmer meldte sig til at hjælpe med praktiske opgaver ved vore medlemsforedrag.
Referent: Pia Hougaard

Referatet godkendt ved bestyrelsens underskrift i fm. det konstituerende bestyrelsesmøde den 26/22018.
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