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Referat af generalforsamlingen i CCF d. 8. april 2017 i Esbjerg 
 
 
Fremmødte: 34 stemmeberettigede 
Fuldmagter: 21 
 
Referent: Anne Brosbøl-Ravnborg, CCF Østjylland 
 
 
CCFs formand Charlotte Lindgaard Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen. Hun 
præsenterede den nuværende hovedbestyrelse, hvorefter hun indstillede advokat Paul Lorenzen som 
dirigent. 
 
Paul Lorenzen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, 
da den afholdes inden 15. april, og indkaldelse med dagsorden var udsendt med mere end 14 dages 
varsel. Der er intet krav til antal deltagere, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig.  
Der var indkommet 1 forslag, som behandles under pkt. 5. 
 
Anne Brosbøl-Ravnborg blev indstillet som referent. 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forløbne 
periode til godkendelse. 
 
Hovedbestyrelsens beretning har været trykt i sidste nummer af CCF magasinet og blev derfor 
ikke gennemgået på GF. 
Der var ingen spørgsmål til beretningen.  
Beretningen godkendes. 

 
 

2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge 
 
Spørgsmål fra Jesper Olsen, Nordsjælland, om hvorfor regnskabet ikke udsendes til alle 
medlemmer eller i det mindste ved tilmelding til generalforsamlingen. 
Inger Graversen (kasserer, HB) svarer, at det vil være meget omkostningsfuldt at udsende det 
til medlemmerne, men at regnskabet kan rekvireres fra kontoret. 
 
Foreningens revisor, statsautoriseret revisor Susanne Varrisboel fra PriceWaterhouseCoopers 
(PWC), fremlagde regnskabet. 

 
Susanne Varrisboel startede med at fortælle, at der er to nye påtegninger i forhold til sidste 
år, og at det er grundet ændringer i opstilling, men at regnskabet stadig har blank påtegning. 
Budgettallene i regnskabet er ikke revideret. Budgettal fremgår af regnskabet efter ønske fra 
generalforsamlingen 2016, men revision er ikke nødvendig af budgettet. Colitis-Crohn 
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Foreningens regnskab er et ”Klasse A regnskab” (klassificeret efter virksomhedsstørrelse) og 
er den type regnskab med mindst krav til regnskab, hvor der ingen krav er til opstilling mv. 
  
Revisoren havde ingen bemærkninger til regnskabet (blank påtegning). 
 
 
Herefter uddybede revisoren resultatet: 
 
Indtægter som kontingenter, gavebidrag, sponsorer og momskompensation m.m. blev 
gennemgået. 
Kommentarer og spørgsmål: 

Kenneth Hoffmann, Kbh: Spørger til noter under sponsorer, så man kan se hvem og hvor 
meget de enkelte sponsorer bidrager med. 
Søren fra HB og Kbh: Taget til efterretning. 

 
 
Omkostninger (lokalafdelinger, medlemsblade, puljer, kurser, legater, støtte, personale, 
ejendom, administration, generalforsamling, møder og hovedbestyrelsesomkostninger) blev 
derefter gennemgået med tilhørende noter. 
 
Vedr. medlemsbladet. En stor besparelse på medlemsblade skyldes at medlemsbladene laves 
af et nyt firma. 
Kommentarer og spørgsmål: 

Jesper fra Nordsjælland roser det nye blad og kvalitet og prisen på 19 kr. pr blad. 
 
Vedr. puljemidler.  
Revisoren har et par kommentarer til puljemidler (aktivitetspulje, handicappulje): 
Aktivitetspulje er note 4 og ikke note 5, som er anført i regnskabet. 
Omkostningsrefusion af udgifter via puljer. Foreningens udgifter svarer til de ting, som ikke 
kan refunderes fra puljerne. Når puljer søges, angives budgettal, og budgettallet må afvige 
10% til resultatlinje i forhold til tilskudsgiver og færdigrapportering. 
Kommentarer og spørgsmål: 

Jesper Nordsjælland, spørger hvem tilskudsgiver er. 
Revisor svarer at tilskudsgiver er Staten, og derfor er der stramme krav til ansøgning og 
færdigrapportering. 

 
Vedr. voksenkursus.  
Voksenkurset fremgår ikke i budgetlinjen for 2016. 
Kommentarer og spørgsmål: 

Rita, Sydvestjylland spørger hvor det ellers er budgetteret.  
Svar fra HB-kasserer: Grundet nye rutiner er posten ikke blevet ansøgt om i 
aktivitetspuljen, derfor fremgår opgørelsen særskilt. 

 
Vedr. personaleudgifter: 
Forskel i det budgetterede og reviderede regnskab findes i at medarbejder er fratrådt med 
feriepenge afregning, derfor fremgår det som omkostning. Dette er jo selvfølgelig ikke taget 
højde for i budgettet. 



 3 

 
Vedr. afvigelse på hovedbestyrelsesomkostninger og generalforsamlingsomkostninger. 
Kommentarer og spørgsmål: 

Jesper fra Nordsjælland, spørger til de ekstra udgifter til generalforsamling. 
HB-kasserer svarer at det skyldes den ekstraordinære generalforsamling i juni 2016, 
som foreningen ikke fik tilskud til. 
Rita, Sydvestjylland spørger til de øgede hovedbestyrelsesudgifter, herunder 
rejseomkostninger. 
HB-kasserer svarer at de ekstra udgifter til bl.a. rejseomkostninger skyldes øget 
mødeaktivitet pga. afgående formand. 

 
Vedr. afvigelse på udgifter til folkemødet. 
HB kasserer (Inger) uddyber at beløbet er aconto betaling. 
Kommentarer og spørgsmål: 

Ulla, Sydvestjylland, spørger om, hvor tilskuddet til folkemødet fremgår, når det ikke er 
under indtægter 
HB svarer at det hører under sponsorater. 
Ulla, Sydvestjylland, spørger om det er muligt at få en udspecificeret oversigt. 

 
Vedr. administrationsomkostninger: 
Der er en stor afvigelse fra budgettet. 
Kommentarer og spørgsmål: 

Stine, Sydvestjylland, spørger til nyanskaffelser, og hvorfor det er højere end 
budgetteret. 
Kasserer HB, Inger, svarer at det primært skyldes nyanskaffelser til kontoret i form af  
møbler (borde, reoler, stole) og software. 
Jesper, Nordsjælland, mener ikke det besvarer spørgsmålet om hvorfor der er afvigelser 
og beder om yderligere uddybning. 
Anni, Østjylland, påpeger at det ikke er hensigtsmæssigt at diskutere budgettal og 
afvigelser, da et budget er vejledende og ikke forpligtigende. Hovedbestyrelsen har rent 
mel i posen og revisor har godkendt regnskab uden anmærkninger. 

 
Vedr. Erklæringer på tilskudsordninger og hjælp til ansøgning om momskompensation:  
Revisoren forklarer at omkostning ligger i administration, mens indtægter under 
momskompensation.  
Kommentarer og spørgsmål: 

Ulla, Sydvestjylland, har spørgsmål til hvad den ekstra udgift til posten og afvigelser i 
regnskab dækker over. Revisor uddyber at revisionsfirmaet har hjulpet med 
puljeregnskab. 
 
Kenneth, KBH, har kommentar til administrationsomkostninger. Tallene er ok, men 
foreslår at flytte poster fra administrationsomkostninger til andre posteringer i 
regnskabet fx personale- eller lønomkostninger. Fx er medlemsskab af EFCCA ikke 
administrationsomkostninger. 
Revisoren siger, at CCF kan gøre lige som de vil ang. opstilling af disse (dog undtaget 
puljer). 
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Søren, HB, uddyber, at de har valgt ikke at flytte rundt på det nu, men at det er 
undervejs og at det er muligt at det bliver ændret fremad. Kenneth KBH, er tilfreds med 
svaret. 

 
Vedr. finansielle omkostninger: 
Revisor uddyber at det er et øjebliksbillede af tab af kursværdi, og derfor ikke reelt tab, da 
værdipapirerne ikke er solgt/realiserede. 
 
 
Årets resultat: 
Brutto  
Indtægter 2.802 tusinde kr. 
Udgifter 3.066 tusinde kr. 
Årets resultat negativ: 264 tusinde kr. 
Kasserer, HB, supplerer med at der er afskediget medarbejder i 2016, så det negative resultat 
forventes vendt i 2017. 
 
 
Herefter uddybede revisoren balancen: 
 
Balancen: 
Store investeringer, som er afskrevet. Posteringer herfor fremgår. 
Kommentarer og spørgsmål: 

Jesper Nordsjælland: Spørger hvorfor nyanskaffelser ikke fremgår her.  
Revisor svarer at nyanskaffelser er småinvesteringer, som ikke har anskaffelsesværdi 
over en hvis størrelse, og som ikke skal afskrives. 

 
Aktiver: 
Revisoren forklarede forskydning af likvide beholdninger: 
Forskningsmidler er af henlæggelser, men udgår af likvidbeholdning. 
 
Pasiver: 
Fri egenkapital er penge foreningen kan disponere over. 
Bunden egenkapital – henlæggelser. 

 
Vedr. anden gæld: 
Skylder ekstra på handicappulje og aktivitetspule. Ministeret havde ikke krævet tilbagebetalt 
før årsskiftet, derfor stort beløb. 
Kommentarer og spørgsmål: 

Ulla, Sydvestjylland, spørger til hvad anden øvrig gæld ellers dækker over 
Revisor svarer at der er andre kreditorer for ting, der er købt sidste år 

 
Vedr. PR midler: 
Kommentarer og spørgsmål: 

Rita, Sydvestjylland, spørger til hvad lønposten i note 22 dækker over. 
Revisor svarer at lønmidlerne er inkluderet i de andre lønudgifter, men posten er lavet 
på baggrund af ønske om udspecificering af punktet på generalforsamlingen 2016. 
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Regnskabet blev godkendt.  
 
Meddelelse af decharge blev godkendt. 
 

 
 

3. Hovedbestyrelsens forslag til handlingsprogram for det næste år 
 
Handlingsplanen har været udsendt i seneste medlemsblad, og blev derfor ikke gennemgået.  
 

Colitis-Crohn Foreningens handlingsplan for 2017 
 
Udgivelse af 4 medlemsblade 
Informationsmateriale: 

- Genoptryk af KIT-folder 

- Revidering og genoptryk informationshæftet ”Crohns Sygdom” 

- Revidering og genoptryk informationshæftet ”Colitis ulcerosa” 

- Vedligeholdes af materiale på fremmedsprog 

- Udvikling, revidering og genoptryk af andet materiale efter behov 

Sekretariatet: 
- Fortsætte arbejdet med at samle viden og materialer i sekretariatet 

- Bistå hovedbestyrelsen diverse indkommende arbejdsopgaver 

Synliggørelse: 
- Deltage i Dansk Gastroselskabs Årsmøde 

- Deltage på Folkemødet på Bornholm sammen med de andre autoimmune foreninger 

(IMID) 

- Udsende informationsmaterialer til sygehuse afdelinger 

- Deltagelse i workshops/fokusgruppemøde med patienter og fagpersonale, sammen med 

de respektive samarbejdspartner i branchen 

- Deltagelse i projektet ”Skole for mig” gennem Danske Patienter 

- Deltagelse i baggrundsgruppen vedr. lægemidler hos Danske Patienter 

- Udbredelse af information om irritabel tyktarm (IBS) 

Hjemmeside og andre digitale platforme: 
- Fortsat vedligeholdelse hjemmesiden 

- Webshoppen udvikles i takt med der kan findes penge til indkøb, samt eventuelle 

interessante ny udgivelser 

- Foreningens Facebook grupper følges af sekretariatet 

- Udsendelse af nyhedsbrevet genoptages 

Kursus og møde aktivitere: 
- Afholde 1 landsdækkende kursus for forældre og børn 

- Afholde 1 landsdækkende kursus for unge mellem 16 og 30 år. 
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- Afholde 1 landsdækkende koloni for unge mellem 16 og 30 år. 

- Afholde ca. 2 ungemøde i Odense (et i foråret og et i efteråret) 

- Afholde 1 landsdækkende voksenkursus for personer over 25 år med partner eller 

pårørende 

- Afholde 1 landsmøde med og for lokalafdelinger 

KIT-rådgivning: 
- Kursus for rådgiverne i november 

- Muligvis opstart af nye rådgivere 

- Synliggørelse af KIT-rådgiviningen 

 
Samarbejdsudvalget: 

- Kontaktudvalget afholder 2 samarbejdsudvalgsmøder om året, ud over landsmødet. 

- Såfremt lokalafdelingerne har behov for hjælp/sparing i forbindelse med deres arbejde i 

lokalområdet, kan de henvende sig til kontaktudvalgt. 

Det Lægelige Råd: 
- Forsat pleje samarbejdet 

- I samråd med Det Lægelige Råd foretage vurdering og uddeling støtte til forskning indenfor 

IBD 

Andre Patientorganisationer m.m.: 
- Forsat pleje samarbejdet med COPA, Danske Patienter og Faglig Sammenslutning af 

Stomisygeplejersker 

- Pleje samarbejdet i ”IMID – de autoimmune” 

- Nordiks Netværk, Årsmøde for IBD sygeplejersker 

- Fortsætte samarbejde med foreningen ”Yngre Læger” 

 
Det europæiske samarbejde: 

- Deltagelse i EFCCA’s årsmåde/GF 

- Deltagelse i EFCCA’s årsmøde for unge 

- Deltagelse i andre relevante arrangementer gennem EFCCA og ECCO 

- Arrangering af årsmøde for de nordiske patientforeninger 

 

 

Formanden havde et par ekstra kommentarer til handlingsplanen. 
I medlemsbladet vil der fremover også være et par sider for børn. 
Hovedbestyrelsen tager kontakt til det lægelige råd med henblik på forventningsafstemning, 
fx i debat om cannabisolie. 
 
Sharon, Nordsjælland, spørger om brevkassemuligheder, til fx det lægelige råd i bladet. 
Charlotte, formand, svarer at fx socialrådgiveren allerede nu laver et par sider, hvor der tages 
udgangspunkt i medlemmernes spørgsmål, og at der arbejdes på at få udbygget brevkasserne. 
 
Kenneth, KBH, efterlyser nyhedsbrevene fra Michael Koehlers tid med forskningsrelevante 
oplysninger og proaktive informationer til medlemmerne. 
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Charlotte svarer, at de håber det lægelige råd, vil kunne bidrage til at viderebringe den type 
informationer til medlemmerne. 
 
Lea, Østjylland, bemærker at antallet af Facebookgrupper er virkelig højt. Foreslår at 
foreningen trækker sig ud af mange af grupperne (ikke lukker dem) men så der ikke skal 
bruges ressourcer på at administrere dem. Medlemmerne kan køre grupperne videre selv. 
Charlotte svarer at HB har fokus på det og der er opmærksomhed på punktet. 
Morten fra HB supplerer, at Jens på kontoret har overtaget facebookadministrationen, og at 
de to taler sammen om tvivlspørgsmål. 
Kenneth, KBH, er enig og foreslår at det kommer op i samarbejdsudvalget. 
 
Lea, Østjylland, siger at der er forskellige europæiske samarbejder, som CCF deltager i, og at 
det kunne være godt, hvis viden og info om dem kommer ud til medlemmerne.  
Inger svarer at der opfordres til at lave referater og artikler af de udsendte som kan trykkes i 
bladet. 

 

 
Handlingsplanen skulle ikke godkendes, men blot fremlægges til orientering. 

 
 

4. Behandling og godkendelse af budget 
 
Fremlæggelse af budget ved kasserer Inger Graversen. 
 
 

 
Budgetforslag 2017        

        

 Note  

Budget 
2017  2016  

Budget 
2016 
(ikke 

revideret) 

            

   DKK  DKK  DKK 

        

Indtægter                

Kontingenter   1.340.000  1.339.050  1.340.000 

Gavebidrag og donationer   55.000  59.415  50.000 

Sponsorer   205.000  507.823  480.000 
Driftstilskud, Tips- og 
Lottomidler   230.000  229.023  230.000 
Distributionsbidrag 
vedrørende Colitis-Crohn 
Bladet   35.000  37.368  45.000 

Annoncesalg   350.000  389.070  375.000 
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Momskompensation    40.000  47.575  35.000 

Diverse indtægter   80.000  75.784  130.000 

Finansielle indtægter 1  100.000  116.588  112.000 

           

Indtægter    2.435.000  2.801.696  2.797.000 

           

        

Budgetforslag 2017                

        

 Note  

Budget 
2017  2016  

Budget 
2016 
(ikke 

revideret) 

            

   DKK  DKK  DKK 

        

Omkostninger                
Kontingentandel, 
lokalforeninger   250.000  243.334  250.000 
Medlemsblade og 
informationsfoldere 2  395.000  418.430  525.000 

Handicappuljen 3  25.000  17.586  25.000 

Aktivitetspuljen 2015/16 4  0  6.464  6.500 

Aktivitetspuljen 2016/17 5  0  33.691  42.200 

Voksenkursus   0  46.297  0 
Kuglepenne, Poo-Porri, net, 
paraplyer, drikkedunke mv.  15.000  13.992  40.000 

Uddelinger, patientlegater    25.000  5.000  25.000 
Uddeling, Birthe Stubbes 
Mindelegat   5.000  5.000  5.000 

Uddeling, forskningsstøtte   400.000  340.000  400.000 

Livsstilsprojekt   0  107.500  107.500 

Personaleomkostninger 6  495.500  836.433  793.600 
Ejendomsomkostninger 
Klingenberg 15   105.000  97.910  95.000 

Generalforsamling   50.000  48.208  45.000 
Hovedbestyrelsens 
omkostninger 7  140.000  148.114  100.000 

Øvrige møder og udvalg   180.000  83.823  232.500 

Folkemødet   120.000  111.864  110.000 
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Administrationsomkostninger 8  479.500  486.306  412.700 

Finansielle omkostninger 9  0  16.071  0 

           

Omkostninger   2.685.000  3.066.023  3.215.000 

           

        

Årets resultat   -250.000  -264.327  -418.000 

           

        

        
Forslag til 
resultatdisponering        
Henlæggelse til 
forskningsstøtte   -400.000  -280.000  -400.000 
Henlæggelse til patientstøtte 
og mindelegat   -30.000  -10.000  -30.000 

Henlæggelse til børn og unge   0  0  0 

Overført resultat   180.000  25.673  12.000 

           

Disponeret   -250.000  -264.327  -418.000 

    
 

 
Hovedbestyrelsen har været tilbageholdende med planlagte udgifter. 

 
 

Indtægter 
Kasseren, Inger, uddyber indtægterne: Sponsormidler er lavt sat i år. 

 
Kommentarer og spørgsmål: 

Kenneth, KBH, spørger om udgifter på 110.000 til folkemødet indgår i sponsormidler. 
Kasserend svarer at det gør de. 

 
 

Omkostninger: 
Inger uddyber udgifter til handicappulje er hensat til uforudsete udgifter, fx foredragsholdere. 
Der ikke budgetteret med voksenkurser, da CCF forventer at få dækket udgifterne her til fra 
aktivitetspuljen. 
Kommentarer og spørgsmål: 

Rita, Sydvestjylland, spørger til de anførte 0’er i budgettet for aktivitetspuljen.  
Inger henviser til at midler forventes hentes hjem fra aktivitetspuljen. 

 
Personaleomkostninger falder da medarbejder er opsagt. 
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Kommentarer og spørgsmål: 
 

Jesper, Nordsjælland, spørger til udgiften til øvrige møder og udland og hvorfor den er steget 
fra 83.000 til 180.000, der er mere end en 100% stigning.  
Inger forklarer at beløbet er kørt ud i de øvrige udvalgsmødeaktiviteter. 
 
Heidi, Vestsjælland kommenterer at der mangler en note i papirerne, da livsstilsprojekt er ikke 
angivet i 2017 budget, men i 2016.  
Inger svarer, at der er planlagt et nyt, men at projektet ikke bliver aktuelt, før ekstern 
finansiering er på plads. 
 
Rita, Sydvestjylland, spørger til administrationsomkostning, og om det er nødvendigt at den er 
så høj? 
Inger svarer ja. 
  
Sharon fra Nordsjælland, spørger om henlæggelser med 0 betyder at der ikke er posteringer 
til børn og unge i 2017. 
Inger svarer ja 
 
Revisor siger at fx posteringen til danske patienter kan diskuteres om den hører til i 
administrationsudgifter. 
Kenneth, KBH, spørger om det betyder at der arbejdes på at flytte posteringerne, som han 
foreslog tidligere. 
Svar fra HB: Ja, det arbejdes der på. 
 
Jesper, Nordsjælland påpeger at administrationsomkostningerne er høje i forhold til 
indtægterne. 
Inger svarer at medarbejder er afskediget og at administrationsomkostningerne derfor er på 
vej ned. 
 
Jesper, Nordsjælland spørger til hvor mange ansatte er der er i CCF. 
Inger svarer at CCF har følgende ansatte: Dorit 30 timer, Jens 20 timer i fleks og Maiken 
20 timer i fleks. 

 
 

Budgettet blev godkendt.  
 
 

5. Indkomne forslag 
 
Forslag 1 fremsendt af Hovedbestyrelsen i CCF: 
Nedenstående forslag til vedtægtsændring af § 8 stk. 5 fremlægges til førstebehandling:  
 

”Afgår foreningens formand i løbet af funktionsperioden, indkaldes der senest 6 uger efter 
formandens afgang til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af ny formand. 
Næstformanden fungerer som formand indtil nyvalg er sket.” 
foreslås ændret til: 



 11 

”Afgår foreningens landsformand i løbet af funktionsperioden, fungerer næstformanden 
som landsformand frem til næstkommende, ordinære generalforsamling. Der kan dog 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jævnfør §7.” 

 

Forslaget blev godkendt med mere end 2/3 stemmer for og skal endelig vedtages på 

kommende generalforsamling, da forslaget skal godkendes på hinanden to følgende 

generalforsamlinger. 

  
6. Valg 

a) Foreningens formand 
 

Opstillede kandidater: 
Charlotte Lindgaard Nielsen 
 
Ingen modkandidater 
Formandskandidaten blev valgt ved fredsvalg.  
 
Efter valget holdt Charlotte Lindgaard Nielsen en tale, om de visioner hun havde for CCF og i 
hvilken retning hun gerne vil arbejde for foreningen. Nøgleord var åbenhed, gennemsigtighed 
og overskuelighed. Hun lagde vægt på videndeling, samarbejde og samt fælles kræfter. Hun 
talte om vigtigheden af inddragelsen af udvalgene i foreningens arbejde, ligesom hun ønsker 
et større samarbejde mellem HB og lokalafdelingerne. Hun takkede lokalafdelinger og HB for 
sparring og håndsrækninger siden hun overtog formandsposten. 
 
 
b) 3 HB-medlemmer 
 
Opstillede kandidater: 
 
Casper Nagel (valgt for 3 år) 
Rita Baarsgaard Hansen (valgt for 3 år) 
Pia Haurholm (valgt for 3 år) 
Rina Berg Kristensen (valgt for 1 år) 
Søren Mortensen (valgt for 1 år) 
 
Dirigenten fremsiger at det ikke er hensigtsmæssigt at afholde afstemning, når der er 
fredsvalg. Han foreslår, at hovedbestyrelsen efterfølgende selv bestemmer, hvordan 
fordelingen af de tre som vælges for 3 år og de to som vælges for 1 år skal være. Hvis ikke 
dette er muligt, så foreslår han almindelig lodtrækning. 
 
En række medlemmer (Ulla Sydvestjylland, Kenneth, Kbh, Inger HB/Østjylland, Lene 
Østjylland, Rina, Fyn) ønsker en demokratisk afstemning, hvor stemmetal afgør valgperiodens 
længde. 
Jesper, Nordsjælland forslår at kandidaterne under deres præsentation selv siger, om de 
ønsker at blive valgt for 1 eller 3 år. 
Efter præsentationen er der to kandidater, som ønsker valg for 1 år. 
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Alle 5 valgt ved fredsvalg. 
 

7. Valg af 3 suppleanter 
 
Opstillede kandidater: 
Anita Hansen, Østjylland    
Lea Damgaard, Østjylland (valgt som 1. suppleant) 
Kenneth Hoffmann, København (valgt som 3. suppleant) 
Katrine Zeuner, Østjylland (valgt som 2. suppleant) 

 
Skriftlig afstemning. Prioritering blev afgjort ud fra stemmetal. 
 
Sharon, Nordsjælland spørger til om udvalgsarbejde er forbeholdt 
hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, eller om det også er muligt for andre 
medlemmer eller lokalbestyrelsesmedlem. 
Man kan godt deltage i udvalgsarbejde, selv om man ikke er HB-medlem. 

  
 

8. Valg af revisorer 
 
Opstillede kandidater: 
Ulla Arnum (genopstiller) 
Anni Faarup Christensen (genopstiller) 
 
Valgt: Ulla Arnum, Sydvestjylland og Anni Faarup Christensen, Østjylland.  

 
 

9. Beslutning om stedet for næste ordinære generalforsamling 
 
Næste års ordinære generalforsamling foreslås placeret i Lokalafdelingen i Storstrøm, Region 
Sjælland. 
Vedtaget 

 
 

10. Eventuelt 
 
Jesper, Nordsjælland, kunne godt tænke sig at man til næste generalforsamling kunne lave en 
opgørelse over hvad medlemmerne får for deres kontingent, fx udgifter til transport, 
forskning, administration angivet i procent. 

 
Anni, Østjylland opfordrer til at slå en streg i sandet og fremover undlader at være 
overkritiske og i stedet arbejde sammen om CCF fremadrettet. 
 
Ulla, Sydvestjylland, synes der bruges mange forkortelser i både blad og i CCF-munde. Hun 
efterspørger en forkortelsesliste fx en kolonne i bladets omslag. Hun foreslår også at der i 
bladet kunne stå hvornår kurser afholdes sammen med en oversigt over hvornår 
tilmeldingsfrist/åbning for tilmelding fremgår.  
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Charlotte, HB, siger at der arbejdes på det. 
 
Ulla, Sydvestjylland, foreslår nyt merchandise, fx refleksveste med CCF logo til brug uden på 
jakker til fx børn og i trafikken. 
Charlotte, HB, tager forslaget med videre. 
 
Jesper Nordsjælland, fremhæver samarbejdsudvalgsmøderne. Han opfordrer 
lokalafdelingsmedlemmerne til at deltage i udvalgsmøderne, da det er skuffende at så få 
deltager i møderne. Oftest er der stort set kun møder HB medlemmer til udvalgsmøder, 
hvilket er ærgerligt, da mange af udvalgsmøderne er til for lokalafdelingerne. 
 
Nordjylland fejrer 25 års jubilæum d. 16. september 2017 kl 15. 
 

Dirigenten afsluttede GF og overgav ordet til formanden. 
 
 

Generalforsamlingen slut kl. 17:15 
 
 
Efter generalforsamlingen uddeltes Birte Stubbes mindelegat: 
Årets uddeling af Birte Stubbes mindelegat gik i år til Ehlin Randers. Charlotte Lindegaard Nielsen 
motiverede valget. Inger Graversen overrakte legatet på 5.000 kr., som Gitte Andersen modtog på 
vegne af Elin. 
 
 
 
Godkendelse med underskrift: 

 
 
Charlotte Lindegaard Nielsen     
Landsformand 
 
 
Inger Graversen Rita Baarsgaard Hansen   Rina Berg Kristensen  
   
 
Pia Haurholm  Casper Nagel   Mads Andersen  
 
 
Betina Botteleth Morten Friis Hansen  Søren Mortensen  
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Kontaktoplysninger på valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 
 
 


