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Colitis-Crohn Foreningen er en patientforening med lokalafdelinger over hele landet. Foreningen arbejder for oplysning, forskning og bedre kår for 

personer, der lider af Crohns sygdom, colitis ulcerosa, mikroskopisk kolit, irritabel tyktarm og andre relaterede tarmsygdomme. Over 55.000 danskere er 

ramt af inflammatorisk tarmbetændelse, og sammen med irritabel tyktarm er tallet af danskere med ondt i maven op mod 1 million. Hyppigst rammes 

unge mellem 15-30år, men alle kan få sygdommene. 

 

 

Velkomst ved forkvinden og præsentationsrunde. 

 

Hovedbestyrelsen foreslår Paul Lorenzen som dirigent. Godkendt af generalforsamlingen 

 

Dirigent: 

Indkaldelse er sendt 4. aug, og lovlig. Dog SKULLE LGF afholdes 15. april, men det var ikke 

muligt pga. Corona.  

Der er kommet 10 forslag inden 1.marts ifølge vedtægter. 

Hovedbestyrelsen foreslår Teitur Vágadal som referent 

Godkendt af generalforsamlingen 

 

Dagsorden 

1) Fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forløbne 

periode til godkendelse  

Dirigent: Sendt i bladet og folk læst den. Spørgsmål 

Ingen markering 

Godkendt, med håndsoprækning 

 

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

Fremlægges af revisor: Mette Markisen 

Årsresultat: underskud kr. 261.000. Pga. udlodning af forskningsmidler. 

Regnskabet er sat op anderledes end forgangne år. Skyldes mange projekter. 

Færre indtægter, og ikke brugt lige så mange penge ift. budget. 

Aktiver: Værdipapirer faldet. 

Forskningsmidler, står som lån, dette, hvis de ikke bliver brugt, skal tilbagebetales. Bliver set som 

et tilgodehavende for CCF. 

Passiver: 

Spørgsmål:  

Janni, Nordjylland: Hvorfor bruge/afsætte 2,7 mill til forskningsmidler. 

Helle Steno: De bliver hensatte til forskningen mange år frem. 

Casper Nagel: Det er 8-9 år hensætning frem i tiden. 

Bente, Hvidovre: 0 i aktiver 400.000 i underskud. 

Marianne Berhendorf, Nordsjælland: Bekymret, værdipapirerne faldet i værdi med godt 300.000, 

likviditet 107.000. Det går tilbage med værdierne. Hvorfor er der ikke set på dette?  

Casper Nagel: Der er set på dette, da vores værdier var sat i konservativ profil. 

Inger Graversen, Østjylland: Hvad er værdierne sat i? 

Casper Nagel: Sat i en balanceret profil, som skulle give overskud. 

Helle Steno: Blev gjort opmærksom. 

Bente Berthelsen: Forandringen er iværksat for tre måneder siden, kan vi se resultaterne nu? 

Casper Nagel: Ikke endnu. 

Mette: Kommentar til Marianne vedrørende underskud. Der har været overskud. Dette er pga 

tidligere opsætning af regnskabet, hvor forskningsmidler er udgiftsført, som ikke har været 

nødvendigt.  

Michelle, Nordsjælland: Er det så ikke retvisende ift. tidligere regnskaber? 

Johnny Hansen, Nordsjælland: Vi skal stemme om regnskabet om Kr. 261.000 i underskud. 
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Marianne, Nordsjælland: Sammenligningstal mangler for 2018. 

Bente Berthelsen: Kan vi så ikke bruge denne fremstilling fremover, da den viser et mere reelt 

resultat? 

Michelle: Enig med ovenstående. 

Inger: Sammenligningstal skal være i regnskabet ifølge tidligere afgørelse af generalforsamlinger. 

Teitur Vágadal: Posteringer bliver gjort helt anderledes end forgangne år, derfor er en fornuftig 

sammenligning ikke mulig. 

Mette: Gennemgang af noter. 

Vera, Esbjerg: Mange rejseomkostninger og forplejninger. 

Charlotte L Nielsen: Det er kostgodtgørelse. 

Johnny, Nordsjælland: 546.000 i rejseomkostninger, lyder som meget.  

Bente: Foreslår forplejning og kostgodtgørelse skilles ad, så det kan ses mere synligt. 

Charlotte L Nielsen: Vi kan godt forandre det, men hvordan skal det implementeres? 

Vera, Esbjerg: Foreslår Skype,  

Chloe Lauritsen, København: Vi kan ikke gøre alt på skype. Det bliver brugt meget tid på møder. Er 

ungekoloni ikke også der?  

Bente: 500.000 i underskud. Kan vi spare nogle penge? 

Dirigent: Hører ikke til dette punkt. 

Charlotte L Nielsen: Udhuler vi ikke vores eget arbejde, hvis vi begrænser nye 

bestyrelsesmedlemmer muligheden for at komme til. Ingen har fået lønkompensation? 12 folk, som 

arbejder frivilligt. Hvilken vej skal vi gå? 

Casper Nagel: Svært at finde støttemidler til rejseomkostninger. Vedrørende Skypemøder har ikke 

alle muligheder for det. 

Inger, Østjylland: Vi bruger skype. 

Michelle: Skype, ikke optimalt. Men kan bruges. 

Dirigent: Kommentarer om skype hører til budget. 

Vera, Esbjerg: OK pengene, og tips og lotto, hvor er de? 

Mette: 22.000 fra OK, ses under sponsorater. 

HS: Tips og lotto er handicappuljen. 

 

Marianne: Note 19, skyldige omkostninger 162.000, hvem er det? 

Mette: Schmidt revision. 

Charlotte L Nielsen: Schmidt overtog og skulle rydde op i et forfærdeligt rod. Og nu er der styr på 

dette, og det vil det være fremover. 

Anni Østjylland: Ikke fair, at man ikke stiller regnskab op som vedtaget på LGF. 

Michelle: Skal det forstås, som at regnskabet bliver stillet mere overskueligt op nu? 

Charlotte L Nielsen: Ja 

Janni: Hvorfor er vi ikke blevet spurgt om til at hjælpe til med revisionen og bogføringen? Så kunne 

tallet være mindre. 

Johnny Hansen: Vigtigt at sætte tingene i rette perspektiv. 

Dirigent: Regnskabet er et oprydningsregnskab. 

Bente: Heller have professionelle hjælp til regnskab. 

 

Dirigent: Skal regnskabet godkendes, som det står og samtidig stemme om decharge. 

Spørgsmål fra salen: Hvad er decharge?  

Dirigent: HB bliver ansvarsfri ift regnskabet, skal også stemmes om. 

Janni: Hvor er revisionsprotokollat? 
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Mette: Det foreligger, det er i orden. 

Bente: Er regnskabet ikke godkendt allerede? 

Charlotte L Nielsen: Forhåndsgodkendt ift. puljerne. 

Dirigent: Skriftlig afstemning, det er der ønske om. 

Resultat:  

Regnskab: 1 blank, 4 imod, 28 for. 

Decharge: 28 for, 6 imod. 

 

 

3) Hovedbestyrelsens forslag til handlingsprogram for det næste år  

Charlotte L Nielsen: Gennemgår det igen: Fokus på børn og ung. Mikkel, forsker fra Hvidovre, 

fortæller hvor hårdt børn er ramt, forskningen er så nedslående, at man ikke kan skrive om det 

ifølge Mikkel.  

Gennem Takeda fået 100.000 til børneprojektet. Tak til Michelle og Louise, patientambassadører, 

for fokus på projektet.  

Vi skal være ude i skoene, og sætte fokus på vores sygdomme ved bl.a. at netværke de forskellige 

steder. 

Sharon, Nordsjælland: Efterspørger støtte til børn, der har kroniske syge forældre. 

Charlotte L Nielsen: Børneprojektet har fokus på hele familien også skyggebørn.  

Bente Berthelsen: Artikler om disse problemstillinger? 

Charlotte L Nielsen: Vi har ansat ny socialrådgiver, som forhåbentligt vil tage fat i flere af disse 

problemstillinger. 

Chloe, København: Hvad gør vi med de unge der ikke tilmelder sig foreningen? 

Dirigenten: Stemme om hanlingsplanen? 

Godkendt ved håndsoprækning. 

 

4) Behandling og godkendelse af budget. 

Casper Nagel: Gennemgang af budgettet. 

Michelle: Hvordan kan vi afholde LGF for 4000 kr.? 

Casper Nagel: 4000 er en fejl. Normalt bliver der brugt ca. 25.000, nogle gange 45.000. 

Johnny, Nordsjælland: Regnskabsmæssige omkostninger: Hvorfor budgetteret med 200.000? 

Janni: Hvad laver kasseren? 

Casper Nagel: Administrerer regninger til sekretariatet. 

Bente: Resultat -25.000, ønsker positive resultater. 

Marianne: Efterspørger en halvårsbalance. 

Dirigent: Ikke på skema. 

Helle Steno: Ekstraordinære indtægter ikke medtaget, da de skifter hvert år, og er ikke noget vi kan 

sikkert regne med 

Bente: Savner at der budgetteres med forventede indtægter. 

Johnny: Fordelen? Vi kender ikke tallene.  

Jesper, Nordsjælland: Hvordan vurderer vi arv? 

Charlotte L Nielsen: Der kan måske opstå problemer med Drugstar. Vi vil ikke budgettere med 

ekstraordinære indtægter.  

Ulla Arnum: Arv, det er det som altid står i regnskabet. 

Ulla Arnum: Kontingentstigning, derfor højere indtægter. 

Lena V Kjærgaard: Budget vedrørende blad: hæfter til genoptrykning. 

Inger Gravesen: Søgt puljer til trykning? 
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Charlotte L Nielsen: Ja 

 

Afstemning om budget: Vedtaget ved håndsoprækning 

 

5)  Indkomne forslag.  
Dirigent læser og gennemgår forslagene, diskussion bagefter. 

 

Forslag til forandring af Landsforeningens vedtægter. 

Forslag 1: Omfatteder muligheden for kønsspecifikke titler, andre rettelser og justeringer.  

Erik, København: Foreslår at “relaterede” fjernes. 

Bente: Kan det gøres? 

Dirigenten: Nej. 

Teitur Vágadal: “Relaterede” blev diskuteret i HB, men blev ikke fjernet, da der er lignende 

sygdomme. 

Dirigent: Trækker Erik forslaget tilbage?  

Erik: Ja. 

Jesper: Skal vi ikke behandle det bedre? 

Dirigent: Henviser til at forslaget ligger her nu, og vi kan altid komme med andre korrektioner, hvis 

det bliver vurderet nødvendigt. 

Dirigent: Afstemning. Vedtaget ved håndsoprækning. 

 

Forslag 2: Var nærmere specificering af familemedlemskaber, og at fastsættelse af kontingenter 

altid er på dagsordenen til landsgeneralforsamlingen. 

Dirigent: Afsteming. Vedtaget ved håndsoprækning. 

 

Forslag 3: Var hvor vidt afstemning på landsgeneralforsamlingen altid skal være anonym, eller at 

der kan være mulighed for anonym afstemning. 

 

Teitur Vágadal: HB ønskede at dette skulle diskuteres til LGF. 

Lars, Esbjerg: Forslag 2 bedst. 

 

Dirigent: Afstemning om del 1, faldet ved håndsoprækning. 

Afstemning om del 2, vedtaget ved håndsoprækning. 

 

 

Forslag 4: Mulighed for at næstformand/forkvinde, kan fortsætte som formand/kvinde i 

lokalafdeling. 

Helle Steno: Ifølge vedtægter: Hvis formand går, skal næstformand tage sædet. Så skal 

næstformand, der også sidder som formand i lokalafdeling sige sin post som lokalformand fra sig 

Dirigent: Afstemning, vedtaget ved håndsoprækning. 

 

Forslag 5: Fjerne kravet om at to af lokalafdelingernes bestyrelsemedlemmer, skulle stille op til 

hovedbestyrelsen. 

Chloe: København diskuteret dette, og føler at der mangler stemme i HB. 

Teitur Vágadal: Forslaget, gør op med vedtægten, der kræver at to lokalafdelingers medlemmer 

SKAL stille op til HB. 
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Casper Nagel: Dette er mere repræsentativt muligt, da alle har mulighed for at stille op, og ikke at 

der skal være fødte pladser til lokalafdelingsmedlemmer. 

Chloe: Synes at HB skal  repræsenteres af alle medlemmer. 

Michelle og Bente: Det bliver mere åbnet, når det ikke er krav at lokalafdelingersmedlemmer skal 

stille op. 

 

Dirigent, vedtaget ved håndsoprækning. 

 

Forslag 6: Fjerne kravet om to følgende landsgeneralforsamling for at forandre vedtægterne. 

Dirigent, vedtaget ved håndsoprækning. 

 

 

 

 

 

Andre forslag 

Dirigent: Forslagene opfattes som, at de kræver en LGF beslutning. 

 
Forslag fra Lokal afd. Nordsjælland:  

I dag får alle lokalafdelinger 1 gang årligt, en del af medlemskontingentet alt efter hvor mange medlemmer 

de har. Dette skaber en ulighed i afdelingerne, da alle ikke har samme økonomiske mulighed i de 

arrangementer man ønsker at lave.  

Flere lokalafdelinger er enormt begrænsede. Vi er alle forpligtiget til at imødekomme vedtægterne, som dog 

kan være enormt udfordrende for de små lokalafdelinger. Vi skal bl.a. arbejde for at starte ungegrupper 

lokalt og det kan være svært at finde økonomien til det oven i de andre arrangementer man ønsker at 

gennemføre. De mindre lokalafdelinger er også ekstrem udfordret i forhold til rekruttering af 

foredragsholdere grundet de store afstande det er bl.a. ikke muligt at dække kørsel.  

De små lokalafdelinger har ønsker om at lave de samme arrangementer selvom de har færre medlemmer.  

Vi foreslår derfor en mere solidarisk tilgang til fordelingen af penge således at alle lokalafdelinger får tildelt 

samme beløb 1 gang årligt og ikke efter hvor mange medlemmer man har.  

 

Chloe: Vi er nye. Vi har ikke råd til at holde foredrag med forplejning, til 350 deltagere. Flere medlemmer, 

flere krav er der til lokalafdelingerne. 

Inger: Der skal være en differentiering.  

Bente: De små afdelinger har ikke nogen steder at henvende sig, fordi lokalafdelingerne, ikke har råd til at 

afholde arrangementer. Synes det er et godt forslag. 

Janni: Sende invitationer ud til andre lokalafdelinger, samarbejde. 

Michelle: Vi har ikke penge til at leje lokaler.  

Erik: Vi har tilbudt foredragspladser til andre.  

Michelle: Vi vil gerne lave meget, men mangler penge. 

Casper Nagel: De små lokalafdelinger dør lige så snart som de opstår, og det er pga. mangel af penge. 

Jesper: Foreslår at der kommer en anden fordelingsnøgle. 

Chloe: Der skal mere penge til store arrangementer. 

Ulla Aarnum: Vi er ikke enige omkring dette i HB. 

Teitur Vágadal: Kan tage op til et landsmøde? 

Bente: Der skal stemmes om forslaget, det er stillet op til LGF. 

 

Dirigent: Der bliver stemt om at ens beløb til alle lokalafdelingerne. 

Imod: 11 

For: 19 
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Der foreligger en LGF beslutning om, at alle lokalafdelinger får ens beløb fremover. 

 

Forslag fra Jannie Jensen, Nordjylland:  

Jeg vil gerne have to forslag behandlet på lands-generalforsamlingen i 2020:  

1) 

 Jeg vil gerne foreslå, at hovedbestyrelsen i CCF bruger mere tid på at få gang i de lokalafdelinger, som pt. 

er i dvale på grund af manglende kræfter i områderne. Jeg synes, at der i det forgangne år er brugt meget tid 

og plads i vores medlemsblad og på de sociale medier omkring pride-paraderne. Det er fint, at nogle 

medlemmer deltager til sådanne arrangementer, men vi bliver i vores lokalafdeling og i lokalområdet mødt 

med, om vores medlemmer er homoseksuelle, siden der i CCF bruges så meget tid herpå og der skrives så 

meget derom i bladet og på Facebook. Vores forening består kun, hvis der er lokale kræfter, der får 

dagligdagen til at fungere i lokalområderne. Så derfor mener jeg, at I skal bruge tid herpå og få fundet nogle 

lokale kræfter, der vil ”arbejde” for foreningen. Der er alt for mange lokalafdelinger, som har været ”ude af 

drift”.  

 

Michelle: Misforstået, Pride er om mangfoldighed. 

Gitte, Nordjylland: Bombarderet med mange nedladende spørgsmål, hvorfor er vi i Pride? 

Bente: Imod. 

Sharon: Ondt i maven, hvorfor ikke plads til folk med andre seksuelle orienteringer. Det fylder meget 1 gang 

om året, godt at vi støtter. 

Gitte, Nordsjælland: Letter ikke diskussion om bøssesygdom, hvad har CCF med det at gøre? 

Anne Marie: Skal være stolte at være med, vores Kronprinsesse opfordrede på et stort Forum alle til komme 

og være med. 

Vera: Overeksponering. 

Teitur Vágadal: Hvordan er det overeksponering? Det er sat i bladet en gang, og muligvis 3-4 opslag på 

facebook ud af 1200 opslag. 

Vera: Der mangler eksponering på alle mulige andre emner, hvorfor er der ikke det? 

Teitur Vágadal: Alle kan kontakte Magasinet, og komme med forslag til emner, redaktionen tager imod alle 

forslag, men vi får ingen. 

Dirigenten: Er det markedsføringen? 

Janni: Det er fokus, og mangel på fokus på andre emner, oprettelse af lokalafdelinger. 

Lena V Kjærgaard: der er i år opstartet 3 nye lokalafdelinger: Færøerne, Nordsjælland og Sønderjylland. 

Michelle: Sundhedsudvalget har ansvaret for Pride. 

Sharon: Opstod i Nordsjælland, mulighed for, at alle lokalafdelinger kan deltage. 

Dirigenten: Stemmer ikke om dette, det er diskuteret. 

 

2) 

 Angående udsendelse af løbende balancer fra kassereren/hovedbestyrelsen. Der har været lange perioder i 

2019, hvor der ikke er udsendt balancer, og der er ingen sammenligningstal på balancen, således at man kan 

se, hvad der tidligere bliver brugt på de enkelte omkostninger. Jeg har allerede tilbage i juni 2019 skrevet 

herom. Hvorfor får vi ikke afvide, hvordan økonomien ser ud. Det er en vigtig parameter for en forening, om 

alt går som det skal. Og et bogholderi bør være ajourført løbende, da man ellers nemt kan miste overblikket, 

både i forhold til manglende bilag, forkert bogføring o.s.v. Hvis der har været problemer i forhold til 

sygdom, bør man overveje at købe sig hjælp hertil eller høre i lokalafdelingerne, om der er kræfter, der kan 

hjælpe hermed.  

 

Dirigenten: Er det ikke besvaret? Der er også kommet en halvårsbalance. Emnet er færdigt diskuteret. 

 

Forslag fra Pia Haurholm, Medlem af Hovedbestyrelsen og  

Forhenværende formand For Lokalafdeling Nordsjælland:  

Jeg vil foreslå at vi stopper med at udfærdige og sende kvartalsregnskab til lokalafdelingerne straks.  

Begrundelse:  
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Jeg finder det uhensigtsmæssigt og overflødigt, at gøre længere.  

Arbejdet med at få det udfærdiget og sendt i rette tid, har i flere år nu været en stor belastning for både 

sekretariatet og økonomiudvalget.  

Kvartalsregnskaberne viser desuden ikke den retmæssige oversigt, idet indtægter og udgifter falder 

forskelligt og kan overlappe kvartalets dato, hvilket gør at lokalbestyrelserne ikke kan bruge disse 

regnskaber til noget fornuftigt.  

Yderligere finder jeg det helt uacceptabelt at en bestyrelse valgt af øverste myndighed nemlig på 

generalforsamlingen, ikke har den respekt for arbejdet, af lokalbestyrelserne.  

For at give vores medarbejdere i sekretariatet og i økonomiudvalget ro til at udføre deres arbejde 

på en sikker og rolig måde, må mistilliden omkring regnskabsføringen ophøre, og ønsket om en 

gennemsigtighed omkring regnskaberne, der alligevel er helt ugennemsigtige i disse 

kvartalsregnskaber, må ligeledes ophøre straks.  

Bente: Skal fortsætte med kvartalsregnskabet? 

Anni: LGF beslutning foreligger. 

Teitur Vágadal: Synes at det skal sendes til alle medlemmerne. 

Dirigent: Ikke det som bliver snakket om. 

 

Dirigenten: Afstemning 

Imod: flertal 

For: 13  

 

Valg: 

 

Formandsvalg: 

Charlotte L. Nielsen genopstiller. 

Valgt ved klapsalver. 

 

b) Hovedbestyrelsesmedlemmer:  Stemmer: 

Casper Nagel genopstiller, Sønderjylland. 23 

Finn Olsen stiller op, Sydvestjylland.  20 

Nicolai Møbius stiller op, København. 15 

Mickey Hübertz stiller op, Midtvestjylland. 25 

Chloe Lauridsen, København.   13 

 

Pia Haurholm genopstiller ikke. 

Lena V. Kjærgaard genopstiller ikke. 

 

Casper, Finn, og Mickey valgt i bestyrelsen. 

 

7) Valg af suppleanter:  

CLN: 1. suppleant bliver inviteret med til bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. 

UA: De valgte, sidder de for 3 år? 

Dirigenten: Ja 

Dirigenten: Chloe og Nicolai stiller op som suppleanter.  

Bente: Indstiller Vera Slyk Pedersen. 

Dirigenten: Chloe, Nicolai og Vera indstillet som suppleanter. 

 

8) Valg af 2 revisorer: 
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Colitis-Crohn Foreningen er en patientforening med lokalafdelinger over hele landet. Foreningen arbejder for oplysning, forskning og bedre kår for 

personer, der lider af Crohns sygdom, colitis ulcerosa, mikroskopisk kolit, irritabel tyktarm og andre relaterede tarmsygdomme. Over 55.000 danskere er 

ramt af inflammatorisk tarmbetændelse, og sammen med irritabel tyktarm er tallet af danskere med ondt i maven op mod 1 million. Hyppigst rammes 

unge mellem 15-30år, men alle kan få sygdommene. 

Dirigenten: Inger Graversen og Anni blev valgt sidste år. De er genvalgt. 

 

9) Beslutning om sted for næste ordinære generalforsamling.  

HB foreslår, at fremover bliver det HB, der arrangerer landsgeneralforsamlingen, og at den bliver 

afholdt i Odense. Dette bliver gjort af to grunde. 1. Så slipper lokalafdelingerne fra at arrangere 

landsgeneralforsamlingen. 2. Ved at holde den i Odense, er den midt i Danmark, og det vil blive 

lettere for alle at komme til landsgeneralforsamlingen. 

 

Johnny: Lad os stemme om sted for næste sted LGF. 

Imod: 4 imod. 

For: Flertal. 

 
10) Eventuelt: 

Charlotte L Nielsen: Lena V. Kjærgaard træder ud. Får en lille gave for samarbejdet i CCF. 

 

Jesper: Chokeret over Facebook diskussion, om at man skal være medlem i CCF for at være i Facebooks 

grupper. Undersøgelse for nogle år siden, at ca.1/3 var medlemmer af CCF. 

Bente: Der sidder en administratorer gruppe, der skriver en trusselsartikel om dette emne.  

Der er mange grupper som der er glemt.  

Vi bruger maks. 2 timer måned i de andre grupper. 

Michelle: Vi er ikke informeret om at der vil blive lukket for de andre grupper.  

Bente: Jeg sidder alene. Og andre sidder også alene. 

Lena V Kjærgaard: Det hele er kørt op. Jesper kom med statistikken. HB har reageret. Vi begynder med den 

store. Og tager de andre bagefter. 

Bente: Vi er ikke informeret. 

Michelle: Ikke informeret. 

Teitur Vágadal: Michelle er informeret, via referat der er sendt til lokalafdelinger i maj måned. 

Vera: Det er oprettet af private, og styret af private, og CCF skal ikke styre dem. 

Michelle: Jeg vil ikke være del af dette arbejde. 

Bente: At forandre uden vores indblanding er ikke ok. 

Sharon: Hvem og hvordan opretter grupperne, hvem tilhører de? CCF. 

Lars, Esbjerg: Juridisk kan man ikke bruge CCF. Beskyttet af varemærke. 

Teitur Vágadal: Vi har ikke sagt, at vi lukker. Vi kigger på de andre bagefter.  

Jesper: Kan ikke stå ind for dette. 

 

Dirigenten afslutter debatten. 

 

Johnny: Hvor ofte har vi leverandører i udbud. 

Charlotte L Nielsen: Det har vi ikke så ofte. 

 

Dirigenten takker for deltagelsen og diskussionen på Generalforsamlingen. 

 

mailto:info@ccf.dk
http://www.ccf.dk/

