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Povl Lorenzen blev valgt til dirigent for generalforsamlingen og kunne konstatere, at den var 
lovligt indvarslet. 
  

1. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forløbne periode til godkendelse 

Formandens skriftlige beretning blev publiceret i CCF-blad fra februar 2018. 
I denne forbindelse bør nævnes, at HB overvejer at flytte kursusaktiviteter og SU møder til 
Vejen, fordi der kan spares penge i forhold til fortsat at bruge nuværende sted i Kerteminde. 
Flere lokalafdelinger bad dog HB undersøge mulighederne for at finde et sted centralt i Odense i 
stedet for Vejen. 
Beretningen blev godkendt. 
 

 

2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge 

2 medlemmer havde ikke modtaget årsregnskabet. I denne forbindelse blev HB bedt om til en 
anden gang klart at kommunikere, hvorledes årsregnskabet vil blive udsendt. 
CCF´s ledelse og revisor har påtegnet årsregnskab for 2017. Revisor fremlagde årsregnskabet, og 
i denne forbindelse blev følgende noteret: 

• Faktiske indtægter er større end det budgetterede, hvilket skyldes større donationer 

• Faktiske omkostninger er tæt på det budgetterede 

• Handicap puljen er 2017 egenfinasieret 

• Midler fra aktivitetspuljen dækker forskningsmidler, hvilket giver 310.000 DKK i stedet 

for som eller budgetteret på 400.000 DKK 

• Øvrige møder og udvalg er steget meget i omkostninger grundet stigende aktiviteter i 

udvalg.  

o I denne forbindelse udtrykte lokalafdelinger bekymring for overforbrug, men HB 

mener, at omkostningerne hertil kan dokumenteres 

• Omkostninger til porto er faldet markant 

HB blev af generalforsamling bedt om at udarbejde følge redegørelser: 

• For omkostninger til møde og udvalgsarbejde for 2017 

• For omkostninger til HB møder og aktiviteter 

Regnskabet blev godkendt (JA: 25 og NEJ: 7). 
Descharge blev godkendt (JA: 30 og NEJ: 2). 
 

 
 
3. Hovedbestyrelsens forslag til handlingsprogram for det næste år 

HB’s handlingsplan for 2018 blev fremlagt og diskuteret, og i denne forbindelse blev følgende 
noteret: 

• Det er primært jyder, som deltager i kursusaktiviteter, og derfor giver det god mening, 

at finde et kursussted i Jylland (Vejen) for at spare penge 

• SU-møder vil blive prioriteret i 2018. Næste SU-møde er d. 02.06.2018 

• Landsmøde holdes i sidste uge af august 2018, fordi her vil der være plads på det nye 

kursussted i Vejen 

• HB har sendt ansøgning til Rynkeby for funding af deltagelse i ”børn løber for børn” i 

2018. Krav, for at kunne søge, er, at der er tale om kroniske sygdom og at 60% skal gå til 

forskning, samt at folkeskolen skal undervises i de sygdomme, som CCF dækker 

• Lokalafdelinger gav udtryk for bekymring omkring HB og udvalgenes rapportering til 

lokalafdelingerne omkring deres økonomiske dispositioner. Det blev betragtet som en 



form for demokratisk underskud og i strid med CCF-vedtægter. HB vil inkludere denne 

problemstilling i forbindelse med gennemførsel af forandringsprocessen 

• Behov for udvalgsmøder, og hvordan de afholdes (fysiske møder, telefonmøder, 

skypemøder m.m.) skal revurderes for 2018 

• HB blev opfordret af generalforsamlingen til at give hvert udvalg et kommissorium og en 

økonomisk ramme 

• Endeligt kan lokalafdelinger med fordel anvende frivilligcentre rundt omkring i 

kommunerne til hjælp i forbindelse med fundraising 

Handlingsplanen for 2018 blev godkendt med en bemærkning om, at udvalgenes løbende 
afrapportering til HB, med en redegørelse for aktiviteter, fremdrift og økonomi. HB kan til 
enhver tid, stoppe eller ændre det enkelte udvalgs arbejde og rammer. 
 

 
 
4. Behandling og godkendelse af budget 

HB gennemgik budget for 2018, og i denne forbindelse blev følgende noteret: 

• Forslag om at forskningsmidler nedjusteres fra 250.000 DKK til 198.000 DKK pga. 52.000 

DKK allerede er sparet i år.  

• Forslag om at 125.000 DKK fra Ingrid og Johan Hansens mindefond skal indgå i diverse 

aktiviteter, grundet tilskud på 300.000 DKK ikke længere kan fås. 

• HB’s omkostninger foreslås hævet til 155.000 DKK og omkostninger til øvrige møder og 

udvalg foreslås hævet til 200.000 DKK 

Før end budget for 2018 kan endelig godkendes, så skal det opdateres i henhold til ovennævnte 
punkter og genfremsendes til medlemmerne fra HB.  
Endvidere skal HB undersøge mulighederne for alternativ omdeling af post med reklamer i 
stedet for som nu (husstandsomdelt). Der kan være en potentiel besparelse ved at få det 
omdelt sammen med reklamer. 

 

Budgetforslag 2018 

Note  Budget 2018       2017      Budget 2017  

                                     (ikke revideret) 

_______________________________________________________________ 

                                DKK       DKK             DKK 

Indtægter 

 

Kontingenter       1.340.000        1.328.544             1.340.000  

Gavebidrag og donationer                     55.000                  6.295                    55.000  

Sponsorer                                       1                         184.625                   338.634                 205.000  

Driftstilskud, Tips- og Lottomidler                            250.000                   245.073                  230.000  

Distributionsbidrag.  CCF-Magasinet                           38.000                     38.188                    35.000  

Annoncesalg                                                                  340.000                   355.460                  350.000 

Momskompensation                                                      40.000                     34.108                    40.000  

Diverse indtægter                          55.000              70.184                    80.000  

Finansielle indtægter                 105.000                   106.608                  100.000 

______________________________________________________________________________________ 

 

Indtægter         2.407.625                2.613.094               2.435.000 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Note  Budget 2018       2017          Budget 2017 

               (ikke revideret) 

_________________________________________________  

     

Omkostninger 

 

Kontingentandel, lokalforeninger    240.700  234.234  250.000 

CCF-Magasin + informationsfoldere    324.625  313.801  395.000  

Handicappuljen - egenfinansiering       25.000    34.390    25.000 

Rådighedspuljen                            0      5.960  

Aktivitetspuljen 2015/16                   0             0              0  

Aktivitetspuljen 2016/17                0       8.801             0  

Kursusvirksomhed (voksne)    2   219.000              0              0  

Webshop/Merchandise           10.000    19.606                 15.000    

Patientlegater             10.000     5.000      25.000  

Birthe Stubbes Mindelegat             5.000     5.000          5.000  

Uddeling, forskningsstøtte     250.000 310.000    400.000  

Livsstilsprojekt                               0    27.000                           0 

Personaleomkostninger       505.800 457.975    495.500  

Ejendomsomk. Klingenberg 15      105.000    97.542        105.000  

Generalforsamling            45.000    45.459      50.000  

Hovedbestyrelsens omkostninger      135.000            163.625               140.000  

Øvrige møder og udvalg       140.000  276.737     180.000 

Landsmøde             50.000     44.304  

Folkemødet             20.000     98.512  1 20.000 

Administrationsomkostninger      427.000  444.717   479.500  

Finansielle omkostninger                            0    25.165              0 

____________________________________________________________________________________ 

 

Omkostninger                             2.512.125        2.654.384          2.685.000 

 

Årets resultat         -104.500    -41.291            -250.000 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Forslag til resultatdisponering  

Henlæggelse til forskningsstøtte       -250.000          -310.000  -400.000  

Henlæggelse til patientstøtte og 

Mindelegat           -15.000    -10.000   -30.000  

Henlæggelse til børn og unge                   0    -36.556             0  

Overført resultat         160.500    315.265   180.000 

 

Disponeret         -104.500      -41.291   -250.000 

 
Noter til budget Note 

 

Sponsorer      1  

Ingrid & Johan Hansens fond     125.000  

Takeda          14.625  

Abbvie, Folkemødet        20.000 

Øvrige sponsorer         25.000  

 184.625 

 

Kursusvirksomhed     2  

Voksne, (tidligere dækket af aktivitetspulje)  

Ungekursus 26-30 år       32.000  

Ungekoloni 26-30        42.000  

Voksenkursus        75.000  

Transport. Delt.        30.000  

KIT kursus         40.000  

                          219.000 

 
 
 



5. Indkomne forslag  
Der var indsendt følgende 3 forslag til Landsgeneralforsamlingen: 

• Vedtægtsændringer i landsvedtægter (afsnit 5.1) 

• Vedtægstændringer i lokalafdelingsvedtægter (afsnit 5.2) 

• Forslag fra CCF Nordsjælland (afsnit 5.3) 

 

5.1 Vedtægtsændringer i landsvedtægter 
Følgende blev noteret i forbindelse med behandling af vedtægtsændringer til 
landsvedtægterne: 

• Forslag 1 blev endeligt vedtaget 

• Forslag 2 blev vedtaget i forbindelse med førstebehandlingen på denne 

Landsgeneralforsamling og skal endeligt vedtages på den efterfølgende 

Landsgeneralforsamling (2019) 

• Forslag 3 blev vedtaget i forbindelse med førstebehandlingen på denne 

Landsgeneralforsamling og skal endeligt vedtages på den efterfølgende 

Landsgeneralforsamling (2019) 

• Forslag 4 blev vedtaget med følgende mindre ændringer (af redaktionel art) i forhold til 

oprindeligt forslag: 

o §3, afsnit 3 ændres til ”…mindst halvdelen skal være CU eller MC ramte, eller i 

familie i første led…” 

o §3, afsnit 5 bortfalder og slettes 

 

5.2 Vedtægstændringer i lokalafdelingsvedtægter 
Forslag til vedtægtsændringer til lokalafdelingsvedtægterne blev vedtaget. 

 

Nuværende vedtægter Forslag til ændringer Kommentarer 

§ 3 afsnit 1 

Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse 

på mindst 5 medlemmer, der vælges 

for 2 år ad gangen. På valg er skiftevis 

2 og 3 medlemmer af bestyrelsen. 

Genvalg kan finde sted. 

§ 3 afsnit 1 

Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse 

på, så vidt muligt, mindst 5 

medlemmer, der vælges for 2 år ad 

gangen. På valg er skiftevis 2 og 3 

medlemmer ca. halvdelen af 

bestyrelsen hvert år. Genvalg kan 

finde sted. 

 

Vi har i praksis bestyrelser mellem 2 

– 7 medlemmer i lokalafdelingernes 

bestyrelser. Derfor giver det ikke 

mening at man skiftevis SKAL vælge 

2 og 3 medlemmer hvert andet år. 

 

§ 3 afsnit 3 

Mindst 3 medlemmer skal være colitis 

eller Crohn ramte, eller i familie i 1.led 

til en colitis eller Crohn ramt: børn-

forældre-søskende-ægtefælle/samlever. 

§ 3 afsnit 3 

Mindst 3 medlemmer skal være 

colitis eller Crohn Det tilstræbes at 

både colitis-, eller Crohn- og IBS 

ramte er repræsenteret i bestyrelsen, 

eller er i familie i 1. led til en colitis-, 

eller Crohn- eller IBS ramt: barn-

forældre-søskende-ægtefælle / 

samlever  

 

Når vi i praksis har mellem 2 – 7 

medlemmer i lokalafdelingernes 

bestyrelser, indsættes en formulering 

der tilgodeser intentionerne med 

bestyrelsens sammensætning. 

Alternativet er at lokalafdelingen ikke 

kan leve op til kravet, og derfor ikke 

kan fortsætte. Det er der næppe nogen 

der ønsker. 

§ 3 afsnit 5 

Højest 1 af lokalafdelingens 

bestyrelsesmedlemmer kan være IBS 

ramt. 

§ 3 afsnit 5 

Det tilstræbes at Hhøjest 1 af 

lokalafdelingens 

bestyrelsesmedlemmer kan være IBS 

ramt. 

 

En lille sproglig opblødning, der ikke 

ændrer på meningen. 

 

§4 afsnit 3 (første halvdel) 

Ordinær generalforsamling afholdes 

én gang om året inden den 1. marts. 

Enhver generalforsamling afholdes 

indenfor lokalafdelingens område. 

Der indkaldes skriftligt pr. brev/mail 

eller i medlemsbladet af 

lokalbestyrelsen til alle medlemmer 

med mindst 14 dages varsel, og med 

§4 afsnit 3 (første halvdel) 

Ordinær generalforsamling 

afholdes én gang om året inden den 

1. marts. Enhver generalforsamling 

afholdes indenfor lokalafdelingens 

område. Der indkaldes skriftligt pr. 

brev/mail og på ccf.dk og/eller i 

medlemsbladet af lokalafdelingens 

Begrundelse: Vi mener det er på tide at 

sende et signal om, at vi går helt bort 

fra brevpost. Vi er kraftigt inspireret af 

Storstrøms forslag, der skal behandles 

på deres generalforsamling i 2018. Deri 

ligger kort fortalt, at medlemmer der 

fortsat ønsker at modtage invitationer 

med posten, aktivt skal kontakte CCF, 

og meddele de fortsat ønsker 



angivelse af følgende dagsorden: 

 
bestyrelse lokalbestyrelsen til alle 

medlemmer med mindst 14 dages 

varsel, og med angivelse af 

følgende dagsorden: 

invitationer tilsendt med posten. 

Man har i Kbh. for et år siden gjort det 

samme, og fik man 3 henvendelser fra 

medlemmer, der fortsat ønsker 

invitationer med posten. Det får de så. 

Samtidig modtog Kbh. oplysning om 

knap 40 nye mailadresser til CCF’s 

medlemskartotek. 

Igen 15/1 i år blev udsendt 190 breve 

med posten, hvor man igen bad om 

tilbagemeldinger fra medlemmer der 

fortsat ønsker at modtage invitationer 

med brevpost. Denne gang har Kbh. 

ikke modtaget et eneste ønske om 

fortsat at modtage invitationer med 

posten. Til gengæld er indgået 13 nye 

mailadresser. Når dertil lægges, at man 

de seneste 4 år ikke har modtaget en 

eneste tilmelding til GF inklusive 

medlemsarrangement, fra medlemmer 

der ikke har oplyst deres mailadresse, 

har Kbh. nu udsendt deres sidste brev 

med posten, på nær omtalte 3. 

Kbh. har ikke ressourcer til det mere. 

 

 

§ 4 afsnit 4 

Stemmeret på generalforsamlingen har 

alle registrerede medlemmer af 

lokalafdelingen. Hvert medlem har én 

stemme. Der kan ikke stemmes ved 

fuldmagt 

§ 4 afsnit 4 5 

Stemmeret på generalforsamlingen har 

alle registrerede medlemmer af 

lokalafdelingen. Hvert medlem har én 

stemme. Der kan ikke stemmes ved 

fuldmagt kun stemmes ved 

fremmøde. 

 

Sproglig ændring. Hellere hvad man 

kan, end hvad man ikke kan 

 

§ 4, (nyt) afsnit 4 

 

§ 4, (nyt) afsnit 4 

Forslag der ønskes behandlet under 

generalforsamlingens 

dagsordenspunkt 9 ”Indkomne 

forslag”, skal være formanden i 

hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

 

Der er behov for afklaring på 

området, og det er sådan set 

ligegyldigt om det er 1 eller 2 uger 

eller noget helt andet – blot en 

vedtægtsbestemt afklaring 

 

 

 

Nuværende § 5 afsnit 2 ændres til 

Nuværende § 5 afsnit 3 ændres til 

Nuværende § 5 afsnit 4 ændres til 

Nuværende § 5 afsnit 5 ændres til 

Nuværende § 5 afsnit 6 ændres til 

Nuværende § 5 afsnit 7 ændres til 

Nuværende § 5 afsnit 8 ændres til 

Nuværende § 5 afsnit 9 ændres til 

Nuværende § 5 afsnit 10 ændres til 

 

§ 5 afsnit 3 

§ 5 afsnit 4 

§ 5 afsnit 5 

§ 5 afsnit 6 

§ 5 afsnit 7 

§ 5 afsnit 8 

§ 5 afsnit 9 

§ 5 afsnit 10 

§ 5 afsnit 11 

Der gøres med denne ændring plads til 

nyt indhold i afsnit 2 

§ 5 afsnit 2 →     nyt afsnit 2 

 

§ 5 afsnit 2 

Er der efter generalforsamlingen 

under 5 medlemmer i bestyrelsen, 

kan bestyrelsen selv supplere sig med 

op til 7 medlemmer, uden afholdelse 

af ekstraordinær generalforsamling. 

 

En tilretning, der gør det noget lettere 

at agere for lokalafdelingerne. 

 

 

 

 

 

 



§ 5 afsnit 4 

Formanden indkalder bestyrelsen ved 

udsendelse af dagsorden. Hvis mindst 

af 3 bestyrelsens medlemmer skriftligt 

forlanger det, skal formanden indkalde 

til bestyrelsesmøde 

§ 5 afsnit 4 

Formanden indkalder bestyrelsen ved 

udsendelse af dagsorden. Hvis mindst 

3 halvdelen af bestyrelsens 

medlemmer skriftligt forlanger det, 

skal formanden indkalde til 

bestyrelsesmøde 

Vi har faktuelt bestyrelser på 2 og 3 

medlemmer. Et flertal på 2 i en 

bestyrelse med 3 medlemmer (på 

dispensation godt nok), kan altså ikke 

bede om et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde. Det bør ændres. Når 

”mindst halvdelen” anvendes tages 

højde for alle størrelser af bestyrelser. 
§ 5, afsnit 7 

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes 

ved almindeligt stemmeflertal. Før 

beslutningen kan træffes, skal et flertal 

af bestyrelsen være til stede. I tilfælde 

af stemmelighed er formanden eller i 

dennes fravær den fungerende 

formands stemme udslagsgivende 
 

§ 5, afsnit 7 

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes 

ved almindeligt stemmeflertal. Før 

beslutningenr kan træffes, skal et 

flertal af bestyrelsen være til stede. I 

tilfælde af stemmelighed er 

formandens, eller i dennes fravær den 

fungerende formands stemme 

udslagsgivende 
 

 

Alene stavefejl er rettet. 

 

 

 

§ 6 (deles i 2 afsnit) 

Lokalafdelingen tegnes af formanden 

eller næstformanden for bestyrelsen 

samt kassereren, to i forening. Disse 

kan meddeles prokura i forening. 

Kassereren har dog prokura til alene at 

disponere på foreningens bank- og 

girokonti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand og kasserer må ikke være i 

familie i 1. led eller ægtefælle / 

samlevende. Hovedbestyrelsen kan 

dog dispensere fra foregående 

sætning, hvis der ikke er kandidater 

nok til at lokalafdelingen ellers kan 

fortsætte. 

§ 6 afsnit 1 

Lokalafdelingen tegnes af formanden 

eller næstformanden for bestyrelsen samt 

kassereren, to i forening. Disse kan 

meddeles prokura i forening. Kassereren 

har dog prokura til alene at disponere på 

foreningens bank- og girokonti. 

 

 

 

 

 

 

 

§6 afsnit 2  

Formand og kasserer må ikke være i 

familie i 1. led eller ægtefælle / 

samlevende. Hovedbestyrelsen kan dog 

dispensere fra foregåendeforanstående 

sætning, hvis der ikke er kandidater 

nok til at lokalafdelingen ellers 

lokalafdelingen ellers ikke kan 

fortsætte. 

 

Omtalte prokuraregel blev vedtaget i 

2016, efter forslag fra KH, men en 

stavefejl havde sneget sig ind i form 

af et ”s” ind, sidst i ordet ”meddele” 

– i tredje linje. Det har vores bank 

påpeget, da vi ønskede at få en 

bogholder, der ikke er medlem af 

bestyrelsen, til at lave vores 

regnskab og derfor har brug for 

adgang til vores bankkonto. Hun 

kunne ikke få adgang til vores konto, 

så længe der står et ”s” for meget i 

linje 2. Ingen kunne meddele hende 

prokura. 

Der rettes samtidig en faktuel fejl. 

Giro eksisterer jo ikke mere. 

 

 

Ændringen er alene en sproglig 

præcisering, samt en tilretning med 

en enkel redigering, der siger det 

samme med færre ord. 

 

 

 

 

§ 7 afsnit 1 

Bestyrelsen skal hvert år umiddelbart 

efter generalforsamlingen, dog senest 

den 15. marts, indsende skriftlig 

beretning samt revideret regnskab til 

foreningens sekretariat. Regnskabet 

skal følge kalenderåret. 

§ 7 afsnit 1 

Bestyrelsen skal hvert år umiddelbart 

efter generalforsamlingen, dog senest 

den 15. marts, indsende skriftlig 

beretning samt revideret regnskab til 

foreningens sekretariat. Regnskabet 

skal følge kalenderåret. 

 

En meget lille sproglig tilretning. 

§7 afsnit 2 

Bestyrelsen skal føre en kassekladde 

over de i lokalafdelingen afholdte 

udgifter og indtægter. 

Lokalafdelingens regnskab føres som 

standardregnskab over en 

standardiseret skabelon (kontoplan). 

§7 afsnit 2 

Bestyrelsen skal føre en kassekladde 

over de i lokalafdelingen afholdte 

udgifter og indtægter. 

Lokalafdelingens regnskab føres som 

standardregnskab over en 

standardiseret skabelon 

(kontoplan). 

 

Vi er i mere end 9 år endnu ikke blevet 

præsenteret for en ”standardskabelon 

(kontoplan), så det giver ikke megen 

mening, at der i vedtægterne står et 

sådant krav, når det alligevel ikke 

håndhæves af HB og/eller sekretariatet. 

En gennemgang af posterne i alle 

indsendte regnskaber for 2016 viser, at 



der d.d. ikke i lokalafdelingerne er 2 

identiske regnskabsoversigter, hvilket 

er ensbetydende med stor forskellighed 

i kontoplanerne. 

Det vigtigste er, at regnskaberne 

afspejler virkeligheden i de enkelte 

lokalafdelinger. 

Vi kan i lokalafdelingerne også have 

lidt forskellige behov. I hvert fald har 

vi aldrig fra sekretariatet modtaget 

kritik af måden vi gør det på. Det har 

andre måske?  

Vigtigt er det selvfølgelig, at 

regnskaberne følger lovgivningen på 

området, men det må være en opgave 

for HB, at tage sig af. 

Når det er sagt, er det da fint, hvis man 

har et forslag til kontoplan liggende på 

kontoret til brug i lokalafdelingerne, 

hvis nye bestyrelsesmedlemmer i en 

lokalafdeling skulle spørge efter en. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Forslag fra CCF Nordsjælland 
Forslag fra CCF Nordsjælland blev nedstemt og bortfalder derfor. 
 

 
Forslag til CCF landsgeneralforsamling den 7. april 2018: 
  
Det er almindeligt kendt, at CCF økonomiske situation har været udfordret i de seneste år, men ikke mindst i det 
kommende år.  
I denne forbindelse er det vigtigt, at vi får kigget på alle væsentlige udgiftsposter i budgettet med henblik på en afklaring 
af, om det vil være muligt at opnå eventuelle besparelser.  
CCF Nordsjælland vil derfor gerne foreslå, at det vedtages på landsgeneralforsamlingen, at den kommende nye 
hovedbestyrelse i CCF pålægges en opgave, som omhandler en undersøgelse af besparelsesmuligheder på  
i) omkostninger til revisor samt  

ii) ii) omkostninger til sekretariatet.  
 
Vi anslår, at der vil kunne opnås en besparelse på 50-70% på i) og en besparelse på 20-30% på ii)  
Dette vil samlet set kunne blive en anslået besparelse på mindst 100.000 DKK.  
 
Med venlig hilsen  
Kenneth Christensen, CCF Nordsjælland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Charlotte L. Nielsen blev genvalgt som landsformand. – blev valgt for 3 år. 
Følgende stillede op til valg som hovedbestyrelsesmedlemmer: 

• Michelle Felby Olsen (Nordsjælland) – blev valgt for 3 år. 

• Kenneth Christensen (Nordsjælland) – blev valgt for 3 år. 

• Louise Bak Refshauge (Midtvestjylland) – blev valgt for 3 år. 

• Ulla Arnum (Sydvestjylland) – blev valgt for 1 år. 

• Lena Kjærgård (Sydvestjylland) – blev valgt for 1 år. 

• Bente Buus Nielsen (Nordjylland) – blev ikke valgt ind. 

 
 

7. Valg af suppleanter 

Følgende blev valgt til suppleanter til hovedbestyrelsen: 

• Helle Steno (Storstrøm) 

• Bente Buus Nielsen (Nordjylland) 

Suppleanternes rang ordnes på det konstituerende bestyrelsesmøde i HB. 

 

8. Valg af 2 revisorer 

Følgende blev valgt revisorer: 

• Kenneth Hofmann (København) 

• Anni Faarup Christensen (Østjylland) 

 

9. Beslutning om stedet for næste ordinære generalforsamling 

HB indstiller Sydøstjylland til at arrangere Landsgeneralforsamlingen i 2019. Indstillingen blev 
vedtaget på generalforsamlingen 

 

10. Eventuelt 

Birthe Stubbes mindelegat blev tildelt patient ambassadør Lene Romer Haldby. Hun får prisen 
for sit store arbejde omkring synliggørelse af sygdomsramtes vilkår. 
 
 
 
Øvrige forhold blev noteret i forbindelse med dette punkt: 

• CCF København runddelte skriv med forslag til gavebidrag 

• CCF København takkede den afgående medlemmer fra HB for deres arbejde for CCF 

• Der ønskes en kvittering/tilbagemelding (auto reply), når man har tilmeldt sig til 

Landsgeneralforsamlingen 

• Det er ”pårørendes år” i år. CCF skal være med til at sætte fokus herpå i 2018 

• Der blev fra generalforsamlingen efterlyst en principiel holdning fra HB til, hvordan 

rådgivning kan/skal foregå til ikke-medlemmer samt på CCF Facebook sider  

 

 

 

 

 

 


