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Kære medlem 
 
Colitis-Crohn Foreningen har over 5.000 medlemmer – og hver fjerde bor i 
hovedstadsområdet. Alligevel fik vi ikke valgt en hel bestyrelse for vores lokalafdeling på 
generalforsamlingen i februar. Hvis der ikke bliver rettet op på det, så risikerer vi, at du ikke 
længere har en lokalafdeling. Det er derfor, vi skriver til dig. 
 
Men hvorfor er det vigtigt at have en lokalafdeling? 
 
Det er CCF København, der sørger for de mange velbesøgte arrangementer i vores område: 
foredrag, sociale arrangementer, kursus i glutenfri bagning, museumsbesøg etc. Det er også 
her, man kan skabe netværk og dele erfaringer. Og det er her, vi kan hjælpe de unge 
medlemmer i gang med aktiviteter særligt for dem – også de sociale som cafébesøg, bowling 
og biograf. 
 
Tilfredse medlemmer 
Der kommer ofte mellem 200 og 300 til vores foredrag – og vi får mange gode 
tilbagemeldinger og ros fra deltagerne. Der er et stort behov for at høre om den nyeste 
forskning, om nye behandlinger, om hensigtsmæssig kost og levevis, om udsigter for 
helbredelse – og i det hele taget om, hvordan man kan leve et godt liv med en tarm-diagnose. 
 
Så det er vigtigt at holde liv i CCF København, for uden en lokalafdeling er det slut med disse 
arrangementer. Men en lokalafdeling skal have en bestyrelse. Det har vi da også haft indtil nu. 
Men ved ”skæbnens ugunst” var der denne gang ekstraordinært mange, der ikke 
genopstillede - pga. arbejde, sygdom eller andre private årsager. 
 
Midlertidig bestyrelse 
Desværre er vores generalforsamlinger ikke lige så velbesøgte som vores 
medlemsarrangementer. Derfor kunne der ikke vælges en hel bestyrelse blandt de 
fremmødte. 
 
En del af den afgående bestyrelse påtog sig derfor at forsøge at finde medlemmer til en ny 
bestyrelse. Det kan, ifølge CCF’s vedtægter, gøres uden at afholde en ekstraordinær 
generalforsamling.  
 
For at give den nye bestyrelse en ordentlig start, har nogle af ”de gamle” sagt ja til at fortsætte 
lidt endnu for at hjælpe de nye i gang. Og den nye bestyrelse kan efter indkøringsperioden 
fortsat trække på den afgående formands viden, erfaringer eller gode råd, hvis de har brug for 
det. 
 
Få mere at vide 
Hvis det er noget for dig – eller hvis du gerne vil vide mere om opgaverne i bestyrelsen – så 
send dit navn i en mail til ccf.kbh@gmail.com. Vi inviterer alle interesserede, også pårørende, 
til et møde, hvor vi fortæller mere om arbejdet i bestyrelsen og svarer på jeres spørgsmål. 
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