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Bestyrelsen i CCF-KBH’s beretning for 2018 ved  

generalforsamlingen den 18. februar 2019 

 

Rammerne for arbejdet i CCF’s bestyrelse er dikteret i vores vedtægters §: 

1. Repræsentere Colitis-Crohn Foreningen i lokalområdet. 

2. Afholde informative møder om sygdommene.  

3. Udbrede kendskabet til colitis ulcerosa og Crohns sygdom, samt andre relaterede tarmsygdomme. 

4. Arbejde for tilgang af medlemmer til Colitis-Crohn Foreningen.  

5. Indsamle midler til lokalforeningen. 

6. Starte ”ERFA-grupper og ungegrupper” i lokalområdet. 

 

Bestyrelsen har holdt 6 møder i 2018:  10/1, 26/2, 14/5, 20/9, 22/10, 19/11. 

Afholdte arrangementer 2018: 

GF + medlemsmøde v/CCF´s Soc. Rådgiver Majken Guldborg d. 1/2-2018    18 delt.  

Besøg på Museion ”Mind the GUT” (2 hold) i St. Kongensgade den 7/3-2018   60 delt. 

Bestyrelsen repræsenteret ved børnedagen på Hvidovre Hospital 27/3-2018 

Foredrag om Tarme i Topform v/Professor Oluf Borbye Pedersen 10/4-2018  279 delt. 

Forskning med stamcelleterapi v/overlæge Jacob Seidelin 15/5-2018  141 delt. 

Hvordan fungerer tarmen v/lektor på KU Jens Rikardt Andersen den 4/10-2018 227 delt. 

Glutenfrit bagekursus hos Meyers Madhus den 7/10-2018     16 delt. 

Besøg på Farmakon og Farmacihistorisk samling i Hillerød 3/11-2018    15 delt. 

Forskning med Fækal transplantation mv v/overlæge Alice H Christensen, læge, P.hd. 

studerende Frederik Cold og FMT ekspert Stig Günther fra Hamlet den 26/11-2018 109 delt. 

Til vores medlemsarrangementer har der været 865 medlemmer/deltagere til vore 8 arrangementer i 

2018, samt ca. 150 forældre og børn til Børnedagen på Hvidovre Hospital den 27/3 2018. 

Vi synes vi i bestyrelsen haft et rigtig godt år, med rigtig interessante foredrag, der rammer langt de fleste 

af vores medlemmer. I hvert fald har vi modtaget mange meget positive tilkendegivelser fra 

medlemmer/deltagere i løbet af året, og også fået meget anerkendelse for vores engagement i bestyrelsen. 

Det takker vi rigtig meget for – det har helt sikkert været medvirkende til at holde skruen i vandet gennem 

årene. 

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 – men ungegruppen er 

desværre gået i dvale. Vi savner unge der har overskud til, og ønsker at gøre et stykke arbejde for andre 

unge med IBD og IBS.  
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Side 2 af 2 

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 også at sætte fokus på vore sygdomme. Desværre mangler disse 

kloge hoveder tid til at følge opgaverne helt til dørs – men håber selvfølgelig at flere kommer på banen. 

Man behøver ikke sidde i bestyrelsen for at deltage i PR-arbejdet i foreningen. I foråret havde vi via vores 

side på Facebook, en konkurrence i forbindelse med den internationale IBD dag den 19. maj. Her kunne 

vindes forskelligt merchandise fra CCF, samt forskellige aktuelle bøgerind ”Tarme i Topform” og 

”Toptrimmede tarme”. Vi ser frem til hvad PR-gruppen kan finde på i 2019. 

Vi indførte i 2018 en betalingsordning for medlemmer der havde mere end én pårørende med til vores 

arrangementer. Det har vi været spændt på, hvordan det blev modtaget i praksis. Vi har kun oplevet stor 

forståelse fra vores medlemmer med denne ordning. Den er helt sikkert kommet for at blive.  

Tak til alle i bestyrelsen for rigtig godt samarbejde, også i det forgangne år. 

På vegne af bestyrelsen, Kenneth Hoffmann, formand. 


