COLITIS-CROHN FORENINGEN
Lokalafdeling København
19.02.2019

Referat af CCF Københavns generalforsamling den 18.02.2019 kl. 19:00
på Hvidovre Hospital, mødelokale 3 på vandregangen
19 medlemmer deltog i GF
(Referat indsat med kursiv skrift i nedenstående dagsorden)

1)

Valg af dirigent
Henriette Vransø valgt. GF konstateres lovligt indvarslet jævnfør vedtægter for CCF’s
lokalafdelinger.

2)

Bestyrelsens beretning for 2018
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning: Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål fra
de fremmødte. Beretningen enstemmig godkendt.

3)

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
I kassererens fravær fremlagde formanden regnskabet for 2018. Under fremlæggelsen blev 4 af
regnskabets poster nærmere specificeret.
Der var et spørgsmål om antallet af medlemmer og beregning af tilskuddet fra Landsforeningen.
Dette blev afklaret af formanden.
Der var et spørgsmål til de tildelte PR-midler, og især hvorfor ikke hele beløbet var anvendt, når
nu hele beløbet nu skulle bruges, og ikke forbrugte midler returneres til Landsforeningen.
Bestyrelsens ”formand for PR-udvalget” Henriette svarede, at det var bl.a. pga. manglende
resurser i bestyrelsen. Som referent fornemmedes, at det kunne være gjort bedre, hvilket er taget
til efterretning.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4)

Handlingsplan for 2019
Formanden fremlagde handlingsplanen til orientering.
den 26/3 deltager CCF København i Hvidovre Hospitals Børnedag. Formanden og Lise B Nielsen
(tidligere mangeårigt medlem af bestyrelsen) deltager som CCF’s repræsentanter. Et rigtig godt
udstillingsvindue for CCF, da alle nydiagnosticerede børn og unge op til 18 år, samt deres
forældre, øst for Storebælt, er inviteret. CCF har en stand, hvor deltagere får mulighed for at
stifte bekendtskab med CCF, snakke med bestyrelsen, og få udleveret forskellige
informationsfoldere af CCF.

5)

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer – på valg er
Kenneth Hoffmann (overvejer sit kandidatur) Kandidat vælges for 2 år
Henriette Vransø (genopstiller ikke) Kandidat vælges for 2 år
Mette Maagaard (genopstiller ikke) Kandidat vælges for 2 år
Sara Ude Frank afgår uden for tur. Kandidat vælges for 1 år
Pia Hougaard afgår uden for tur. Kandidat vælges for 1 år

Colitis-Crohn Foreningen – Nørregade 71-75, 1.th - 5000 Odense C - tlf. 35 35 48 82 - mail: info@ccf.dk - www.ccf.dk

Marina og Tenna er ikke på valg.
Formanden orienterede indledningsvis om sin egen beslutning i forbindelse med valg. Går i
korthed ud på, at formanden er villig til genvalg, med det sigte at hjælpe en kommende
bestyrelse i gang, med baggrund i høstet erfaring gennem 9 års bestyrelsesarbejde i CCF
København og i HB i landsforeningen.
Ingen af de fremmødte medlemmer var villig til valg.
2 kandidater havde forud for generalforsamlingen, via mail, tilkendegivet deres interesse for
at indgå i en kommende bestyrelse. De havde dog ikke mulighed for at møde frem på dagen.
(andet møde aftalt, samt sygdom var årsagen).
Herefter blev Kenneth Hoffmann, Jakob Hansen og Mia Dyrby Arvidson valgt for 2 år.
6)

Valg af 2 - 3 suppleanter til bestyrelsen (Vælges for 1 år)
Ingen kandidater

7)

Valg af revisor. På valg er: Lise B. Nielsen (villig til genvalg)
Lise B. Nielsen valgt.

8)

Valg af revisorsuppleant
Ingen kandidater

9)

Indkomne forslag
(Ingen forslag modtaget)

10)

Eventuelt, herunder uddeling af Kirsten Hjerrilds rejselegat
3 medlemmer fik del i årets rejselegat.
Derefter takkede formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats i
bestyrelsen.
Henriette Vransø, siden 2013, som formand, næstformand, initiativtager til ungegruppen,
initiativtager til PR-gruppen, og et aktivt bestyrelsesmedlem i hele perioden.
Pia Hougaard siden 2016, som aktiv sup. og i bestyrelsen, og ikke mindst stort aktiv i
ungegruppen og ved vores medlemsmøder.
Mette Maagaard siden 2014, som aktiv sup. og siden i bestyrelsen. Har gennem hele hendes
funktionsperiode, med høj grad af indsigt (arbejde i medicinbranchen) været en fremragende
idemager til mange af vores arrangementer og en fantastisk sparringspartner for formanden.
Sara Ude Franck siden 2015 først som sup. og kort tid efter i bestyrelsen, hvor hun gennem 3 år
har påtaget sig den vigtige opgave, at sørge for bogføring og regnskab på forbilledlig vis. Har
været initiativtager til oprettelse af en onlineaftale, sådan at bog- og regnskabsføring fungerer
meget tilfredsstillende.
Alle afgående bestyrelsesmedlemmer blev betænkt med en ”stor blomst” som tak for indsatsen.

Generalforsamlingen slut kl. 19:55, hvorefter der blev budt velkommen til dagens
foredragsholder: Overlæge på Hvidovre Hospital Andreas Munk Petersen, der fortalte om et
aktuelt projekt på Hvidovre Hospital, med behandling med Trichuris suis Ova (svinepiske orme
æg) til patienter med colitis ulcerosa.
Ref. Kenneth Hoffmann
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