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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. 

 

Odense 28/08-21 

 

 

Generalforsamling 

For Colits- Crohn Foreningen 

 

 

Velkommen af CLN, velkommen til Odense, første gang HB afholder 

 

BB på vegne af København:  

KBH fået et sponsorat, og vil give en tilkendelighed til HB, for det frivillige arbejde: 

 

Valg af dirigent og referent: 

 

HB indstiller Paul Lorensen til dirigent og Teitur Vágadal til referent 

Andre forslag? 

 

Dirigent valgt: Paul Lorensen 

 

GF er lovlig. Indkaldt via magasinet 1. aug. Skulle være afholdt 15 april, men Corona restriktioner 

forbød. Mod vedtægterne 

Referent valgt: Teitur Vágadal 

 

Dirigent: 

Kan Valg til bestyrelse være efter beretning og regnskab? 

BB: Dårlig ide. Foretrækker at følge rækkefølgen, for at se HBs arbejde. 

Dirigent: Forslag om at stemmesedler deponeres, hvis folk bliver nødt til at gå 

Godkendt af GF 

 

 

Dagsorden 

 

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

periode til godkendelse 

1.1. Dirigent: Beretning har været i magasinet 

CLN: Vil gerne opsummere: Trods corona udfordringer, forsøgt at netværke, og arbejde 

med at deltage i forskellige fora, ikke kun for at være med, men for at kunne påvirke. Ikke 

blot tarmsygdomme, men og også pårørende. Samt at arbejde ift silotænkning og holistisk. 

Fokus på børneområdet. Haft omkostninger for familier og børn. Og der ligger 

arrangementer ”Her er for jer” børneprojektet, i efteråret. 

Vi arbejder for at udbrede kendskabet om sygdomme, og følgesygdomme, fokus på 

autoimmune sygdomme. Spørgsmål? 

Dirigent: Spørgsmål, kommentar, ingen ses. Afstemning, godkendt 

 

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

2.1. Revisor Martin, spørgsmål til individuelle poster, tages af HB 
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BB: Købehavn uddeler kommentarer/tilføjelser til regnskabet 

Dirigent: Godkender uddelingen 

Revisor: Martin, gennemgang af regnskab 

Stigning i indtægter. 

Huslejen steget, normal stigning. Rengøring stigning, grundet corona, og 

smitteforebyggelse. 

Lønsumsafgift ikke i år 

Urealiserede kursusudgifter kr 172.000 mod 0: værdistigning af værdipapirer 

Overskud på kr 197.000, forbedring af ca kr 400.000 imod 2019, hvor der var underskud af 

mere end kr 200.000 

Aktiver og passiver: 

Værdipapirer steget fra 4.3 mio til 4.48 mio 

De hurtige aktiver, kontanter, er steget, fra 864 tusind til 900 tusind, og det er et godt tegn 

for foreningen. 

Dirigent: Spørgsmål: 

JH: Næstformand i København. Forskellige spørgsmål. 

Havde spørgsmål til sidste års regnskab. Det var godkendt. 

Dirigent: Hvilke spørgsmål har I? 

JH: Budgetafvigelser. Giv et overblik af budgetafvigelser. 

Bogholderi og revision, nogle mente det var høje.  

CN: Angående henvendelse fra Nordjylland, om hjælp til bogholderi. Ikke muligt da det 

skal være professionelt 

CLN: HB har afgjort at revision bistår med bogholderi opgaver. 

BB: Talt om revision sidste år. Der bleve det lovet revisions ville blive billigere Indtægt på 

2.4 mill. Kan det gøres billigere. 

Anni: Hvor mange bilag er der? 

Michelle: Det er ikke nyt, revision 

Lone: Hvor mange bilag er der? 

Revisor: Antal af bilag er 2600 

A: 10 bilag om dagen 

A: Det er ikke 

Revisor: Mapper ind med bilag, bogføres, 2600 er for al virksomhed i CCF. Standard bilags 

tid er 2 på min.  

HCL: En virksomhed med 15.000.000 indkomst årligt betaler 50.000 kr. til en 

statsautoriseret revisor med bogholderi inkluderet i København. Hvordan kan det være en 

lille forening med 2600 bilag og indkomst lidt over 2.000.000 skal betale over 100.000 kr 

revisor omkostninger. 

BB: Vi synes det er dyrt, kan HB finde noget billigere? 

MO: Hvorfor modtaes ikke? Modtager tilbud fra lokalafdelingerne 

A: Underligt at det skal være så dyrt, ift standardtakster derude, hvorfor ikke registreret, der 

er billigere. 

CN: Vi foretrækker en professionel stabil håndtering 

Revisor: Stats kontra registret 

LA: Stats Registreret, dyrt, når der søges offentlige midler.  

Dirigent: Ikke flere spørgsmål angående 

JJ: Opfordring må være sivet ind.  

 Hvorfor der ikke er annoceret med 75.000 til en advokat? 
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CLN: Gjort en aftale med advokat, der hjælper vores medlemmer til patienterstatning. På 

tirsdag er der 90 medlemmer til møde med en advokat. En advokat, som medlemmer kan 

spørge til råds. Et medlemstilbud. Som også er reklameret med i magasinet og anden veh 

MO: GF, Den blev holdt på nordsjælland. GF, hvad dækker udgifterne for? 

Nordsjælland var meget obs at leje og lokaler ikke måtte overstige kr 10.000  

BB: Tillæg, rygter fra hotellet, at HB overnattede. Hvad er konsulentbistand? Lokalleje var 

11.000 for slottet, inkl forplejning til medlemmerne, men i bilag står der kr 22.000 leje af 

lokar 

Undrer sig at det ikke står under forplejning, og at det stor under GF 2019 omkostninger  

CLN: Det er misvisende, da der ligger forplejning i der. Taget til efterretning 

BB: Da vi skulle stemme om budgettet 2020, blev HB spurgt om det ville holde. 

Lone: Note 4: tlf? note 6 Tlf? Hvorfor to tlfposteringer 

CN: Note 6 CLN får tilskud for tlf 300 kr/måneden 

Lone: Note 4, småanskaffelser,  

CN: nye borde og stole 

Lone: Var de andre dårlige? 

CN: Headset og lignende inkluderet 

Lone: Clearhouse er dataløn? 

CN: Data??? 

Lone: note 6 Arbejdstøj? Samlet tøj og gaver svarer til 17000 samme som en lokalafdeling 

får tildelt pr år 

CN: T-shirts, ift repræsenterer CCF til tiltag til synliggørelse af CCF, gaver gives 

forskellige foredragsholdere og andet lignende 

BB: Edb note 4 

CN: support til hjemmesiden, skærme og hjemmecomputer til medarbejder 

BB: overskridelser af budget. Vi skal bruge større og tydelige posteringer i regnskabet 

Dirigent: ført til referat 

LBR: Gennemsigtighed skal være. HB tager det til efterretning 

BB: Ift det udleverede fra København. København siger udleverede er et estimat baseret på 

udleveret regnskab og HBs medlemmer poster i de forskellige udvalg. HB har umiddelbart 

brugt flere penge til kørselsudgifter med mere, trods corona nedlukninger i 7 måneder. 

HB bruger 18 % kørsel og forplejning. 75% af indkomster i CCF bliver brugt til 

admomkostninger. Alt for meget. Bange for medie dækning. 

CLN: Hvad skal der gøres? Andet. 

LBR: Vi hører frustration. Voldsomt at blive skudt med dette. Dette er personligt. Det er 

som at beskylde HB.  

HCL: LBR, det er estimeret, men summen er det endelig forbrug, selvom man ikke har 

brugt det estimerede, så har man som HB, ansvar. 

LA: Rejser og diæter, er der bilag for hver enkelt?  

Revisor: Bilag kommer ind, specificeret.  

JJ: Enig at der bliver brugt for mange penge til adm. Vi må have tillid til HB, er redelige. 

TV: Kommentar til admomkost, det er ikke dyrt, kontoret leverer en ydelse til hele CCF og 

dens medlemmer. Rejseomkostninger er nødvendige for at kunne holde, vi bliver nødt til at 

være en professionel forening 

BB: uenig 

VSP: det hænger ikke sammen 

JH: Nedbringe forplejning 
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CLN: økonomi for eje, fremdrift 

LA: Synes det er mange penge til rejseomkostninger. Det er i orden at have face to face 

snak.  

BB: Ikke forblænder sig i besparelser, ser det i større  

Revisor: Omkostninger er faldet, fokus på visse aktiviteter og andre. 

VSP: Hvorfor bliver suppleanter ikke indtaget? 

UA: Synliggørelse, 

A: Benchmarke ift andre foreninger 

Revisor: Privat svar: siddet i mange andre foreninger. Sidder som revisor hos 3-4 andre 

foreninger. Ikke noget usædvanligt 

JH: Tilskud til lokalafdelinger. Budgeret med mere end givet.  

CN: Til de samlede foreninger, hvis de passive opstår. 

BB: Hvorfor ikke efterudbetaling, til de andre? Lokalafdelinger? 

CN: 1/1-31/12 skal vi kunne udbetale til alle lokalafd. 

Dirigent: Konklusion at det er for meget. Debatten slutter. 

JH: København kan ikke godkende regnskabet. 

JJ: I får ikke et bedre regnskabet. Dette er det. Det kan ikke laves om. 

Dirigenten: Stemmer nu skriftligt om godkendelse af regnskabet 

13 ja, 14 nej, 6 blank, regnskabet ikke godkendt 

 

3. Hovedbestyrelsens forslag til handlingsprogram for det næste år 

3.1. Ikke så meget at gøre, videre fokus på CCF og arbejdet for medlemmerne 

Dirigent handlingsplan godkendt ved håndsoprækkelse 

 

4. Behandling og godkendelse af budget 2021 

CN: Præsentation af budget. Spørgsmål til budget? 

LA: Sundhedspolitisk udvalg, hvorfor større? 

CLN: Hjertet, samarbejde og pleje samarbejdspartner, og arbejdet udad, jvf udvalgshåndbogen 

JJ: Nørregade? Er ikke gennemskueligt 

UA: sat op som det altid er gjort i CCF 

BB: Sætte det mere specificeret op. København spurgte ind til udspecificering for 2019, fik 

afslag.  

LA: Flere poster der overskrides. Holder budgettet for GF på 35.000 

CLN: Nok ikke? Hvor efter der regnes på hvad nuværende GF koster med ny viden om dirigent 

får ca. 10.000 kr. revisor ca. 30.000 kr. overnatning HB 6.500 kr. m.fl. 

LA: Kan vi forvente at budgettet holder? 

A: Hvorfor 1.4 mio, hvorfor mere 

CN: Socialrådgiver, koster mere 

JH: At budget bliver sat op som regnskabet 

BB: Hjemmeside, fremgår ikke i regnskabet. Hvorfor 100.000-200.000 

TV: Hvor kommer 100-200.000 kr nævnt. 

BB: Det ses i et tilbud (konkrete tal fra tilbud kun givet til HB nævnt). 

TV: Brud på fortrolighed med samarbejdspartner, diskussion bliver afsluttet vedrørende 

hjemmeside 

A: Hvad bliver der gjort for at øge om omsætningen? 

CLN: Vi har udfordring med usynlig og lille forening 

A: Kan vi gøre noget? 
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Dirigent: Der er spørgsmål, skal der stemmes  

KH: Flytter 30.000 fra sundhedspolitisk til GF 

JH: Vi (København) kan ikke godkende budgettet 

BB: Ønsker det mere specificeret. 

Dirigent: Foreligger også forslag om at budgettet udskydes til senere. 

Skal budgettet udsættes? 

18 for at udsætte ved håndsoprækning 

 

5. Indkomne forslag 

Dirigent, pause efter HBs forslag 

5.1. HBs forslag til vedtægtsændringer, der blev godkendte af GF 2020 

5.1.1. Forslag 1: Rettelser og navneændringer, Vedtaget af GF 2020 

JJ: Hvad vil det koste ift tryksager 

CLN: ikke noget svar, der sker en naturlig udskiftning ved nytrykning 

KH: Forslår at nedstemmer, flueknepperi. 

Dirigent: Håndsoprækning 

Flertal, vedtaget 

5.1.2. Forslag 2: Medlemskaber og fast kontingentfastlæggelse, Vedtaget af GF 2020 

Vedtaget ved håndsoprækning 

5.1.3. Forslag 3: Afstemning; anonym og skriftlig eller håndsoprækkelse, 

Håndsoprækkelse vedtaget af GF 2020 

Dirigent: Det første forkastet. Tager stilling til det næste forslag. 

Vedtaget ved håndsoprækning 

 

5.1.4. Forslag 4: Landsformand der tiltræder kan bevare formandspost i lokalafdeling, 

Vedtaget af GF 2020 

Vedtaget ved håndsoprækning 

5.1.5. Forslag 5: Befolkning af HB, hvor kravet om 2 fra lokalafdeling bliver streget, 

Vedtaget af GF 2020 

Vedtaget ved håndsoprækning 

5.1.6. Forslag 6: Vedtægtsændringer indtræder efter første foretrædende GF 

Vedtaget ved håndsoprækning 

 

5.2. Købehavns forslag til vedtægtsændringer 

Dirigent: Foreslår at 2, 9,10,11 (vedrørende kontingent og midler til forskning) samtidig: 

E: fremlagt 

TV: Foreslår at afvise da der ikke er nogen konsekvensberegning, ift følger for CCF, 

 lokalafdeling og kontoret 

BB: Vi bruger arven til forskning 

LA: At vi skulle konsekvensberegning, laver i en business case for indhentning af  projekter? 

Medlemmerne står stille. 

CN: Forskning er minimeret i bevilliget, fra kr 700 tusind til kr 350 tusind de seneste år 

E: HB har ikke lavet en konsekvensberegning 

A1: Tror ikke det vil få betydning for forskning  

CN: Der er lavet konsekvensberegning 

Revisor: Sammenlignet for 2020: Konsekvens for bundlinjen, minus 320.000.  

LA: Det er en simpel konsekvensberegning. Ved diverse besparelser fx på revision kun man 
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måske finde nogle penge samt ved at afholde virtuelle møder hvorved man sparer på 

omkostninger til rejse, overnatning og forplejning 

E: Mindske admomkostninger 

UA: Tilgang af medlemmer er svær. Som lokalafd er det svært at rekruttere. Ved direkte 

 kontakt til nydiagnosticerede til patientskoler, vil de ikke blive medlemmer, da de ikke har 

 accepteret sygdommene. København, lægger sig frem som at alle afd er stærke, men sådan 

 er det ikke. 

Dirigent: Debatten slut, Spørger forslagsstillere om de trækker forslaget. Det gør de ikke-. 

Revisor: finansiere 2020, tal for 2021 ift budget vil ikke dække underskuddet. 

 

5.2.1. Forslag 1: ”relaterede” ændres til ”tilsvarende” i formålsparagraffen 

E: Nuværende lyder som en følgesygdom/famillær 

Dirigent, Vedtaget ved håndsoprækkelse 

 

5.2.2. Forslag 2: Minimum 1/3 af kontingentindtægter overføres til lokalafdelingerne 

5.2.2.1. Erik: Grund: sikre et fast bidrag. 1½ mio indtægt, ½ mio ville gives til 

lokalafdelinger. Sikre bedre rekrutering til medlemmer 

HB indstiller at afvise  

Dirigent,  

21 Stemmer ja 11 nej 1 blank Vedtaget 

Tilføjelse fra Dirigent efter LGF: forslag faldet da det ikke opfylder 2/3 

af GF stemmer jvf § 14 

 

5.2.3. Forslag 3: Mulighed for opstilling på LGF til HB og formandspost 

JH: Krav tilmelder sig 1. marts 

HB: indstiller at afvise 

Dirigent 

18 for , 14 imod 1 blank, vedtaget 

Tilføjelse fra Dirigent efter LGF: forslag faldet da det ikke opfylder 2/3 

af GF stemmer jvf § 14 

 

5.2.4. Forslag 4: Genindføring af fuldmagt 

Jakob: Ikke alle kan møde grundet sygdomsudbrud/begrænsninger 

CLN: Er blevet afskaffet, flere praktiseret at samle stemmer. De har været diktatur 

Og er udfaset i 2019 

HCL: Samme synspkt som Jakob. 

CLN: Stemme manipulation, og de som afgiver fuldmagt kan ikke vide hvad deres 

stemmer går til. Det må stå for Københavns regning 

JJ: Man kan begrænse antal af medbragte stemmer  

C: ligger i forslaget 

E: Man kan begrænse til et per medlem 

KH: Enig at afvise forslaget. Ved samme argumenter som CLN 

CLN: Måske forslagsstiller lytter til Kenneths argumentation, der har siddet i samme 

lokalafdeling. Vi skal samle denne forening, og der vil fuldmagter være ødelæggende 

LA: Forslaget skal trækkes. Stærk lokalformand kan manipulere dem som ikke kan 

komme.  

C: Muligvis åbne for online 
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A: Folk vil ikke bruge en lørdag på GF og de kan ikke 

TV: Det er et problem at medlemmerne ikke møder til GF i CCF, og har ikke længe, 

hvorfor det er, vides ikke, men det er problem. 

CN: Afspejler vi så samfundet vi befinder i? Det gør vi ikke. 

Dirigent 

10 ja, 22 nej 1 blank, forslag faldet 

 

5.2.5. Forslag 5: Udsendelse af baggrundsmateriale og saldobalance før LGF  

CLN: HB indstiller at afvise. Vi har ikke email på 786 x 46 kr = i porto 37.000 kr at 

sende fysisk. Personaleomkostninger. Med alt ca 60.000 kr. 

JJ: Vil alle få materialet? 

CLN: Menige medlemmer kan rekvirere på kontoret, lokalafdelinger får det tilsendt 

A: De der ikke har email, kan hente fra lokalafdelinger 

C: Do 

I: Kan man ikke hente det fra hjemmesiden? 

KH: do 

TV: Forskelsbehandling, at ikke sende til alle, det er en enten eller stilling. Vi skal ikke 

forskelsbehandle ift om en person har email eller ej opgivet 

UA: Har I snakket med jeres 1100 medlemmer i København om at få alt materialet, 

vores gider ikke? 

 

Dirigent: Trækkes forslaget. Det gøres det ikke 

15 ja, 18 nej, forslaget faldet 

 

5.2.6. Forslag 6: GDPR og deling af data med lokalafdelinger  

TV: HBs indstilling at forslaget afvises, CCF følger landets love, unødvendigt som 

vedtægtsændring. Det kan heller ikke forventes at lokalafdelingerne kan overholde 

GDPR retningslinger 

JJ: Kontoret er behjælpeligt med at sende ud  

Dirigent, trækkes det? Nej. 

19 ja , 13 nej 

Tilføjelse fra Dirigent efter LGF: forslag faldet da det ikke opfylder 2/3 

af GF stemmer jvf § 14 

 

5.2.7. Forslag 7: a) At HBs medlemmer og suppleanter i vedtægterne forpligtes til at vise 

økonomisk ansvarlighed, og holder telefoniske/online møder, hvor det er muligt 

B) Konstruktion af økonomiudvalget, 4 udpeget af HB, og en mulig fra hver 

lokalafdeling 

JH: Forpligter 

LA: Oplever det selv stk 4, også hvor det går galt. 

TV: HB afviser 

C: Det har gået godt for os. Mange der arbejder hjemmefra. Fint at det står der. Også ift 

overskredet budget i år 

TV: Budget i år er irrelevant. Vil forslagsstillerne virkelige have et økonomiudvalget 

bestående af mulige 19 medlemmer? 

BB: Føler at det skaber tryghed, at det står der, sig tryg ved om økonomisk rationalitet 

JJ: Manglende tillid til en HB 
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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. 

Flere: det er en mulighed 

TV: HB må arbejde med worst case scenario.  

Lone: Hvorfor ikke som samarbejdsudvalget? 

UA: SU indkalder 1 gang om året. 

 

Dirigent 

17 ja, 16 nej, vedtaget 

Tilføjelse fra Dirigent efter LGF: forslag faldet da det ikke opfylder 2/3 

af GF stemmer jvf § 14 

 

5.2.8. Forslag 8: a) At HB er repræsentativt, og tilstræbes at flest lokalafdelinger og 

ungegrupper er repræsenteret i HB 

b) Beslutningsreferater fra HB og at de gøres tilgængelige 

Jakob: Repræsentation af lokalafdelinger 

TV: HB indstiller at afvise, man skal ikke stille op. Skreven mistillid. 

C: Vi mangler kommunikation. Oplevelse at det ikke er er åbent 

LA: Kønskvotering, alderskvotering, sådan ser jeg forslaget.  

TV: Der er åbenhed. Lokalafdelinger får allerede referater. 

JJ: Opfordrer til at trække forslaget.  

Dirigent: forslaget trækkes ikke, afstemning 

15 ja, 18 nej, forslag faldet 

 

5.2.9. Forslag 9: Muligt øget lokalforeningsbidrag udbetales allerede i 2022 

5.2.9.1. Erik: det gælder fra 2022 

Dirigent,  

21 ja 10 nej 1 blank, beslutning Vedtaget 

 

5.2.10. Forslag 10: Fordelingsnøgle for øget lokalforeningsbidrag 

5.2.10.1. Erik 50/50 fordelingsnøgle 

Dirigent,  

19 ja 11 nej 3 blank, beslutning Vedtaget 

5.2.11. Forslag 11: Midler til forskningsstøtte sættes ned til højst kr 150.000 om året 

Dirigent,  

19 ja 13 nej 1 blank, beslutning Vedtaget 

 

6. Valg 

6.1. Foreningens formand, valgt i 2020 

6.2. Hovedbestyrelsesmedlemmer 

LBR, IL & KS står til valg, og LBR og IL genopstiller, KS afstår. 

CHL og NM fra København 

Dirigenten: 

LBR: 15 

IL:13 

CHL:20 

NM: 32 

7. Valg af suppleanter 

Lone Andersen og Jakob Hansen, begge fra København, LBR 
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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. 

IL: 10 

LA: 20 

JH: 21 

VSP: 22 

 

Præsentation af de opstillede 

 

8. Valg af 2 revisorer 

8.1. Anni og Inger, ikke til stede, men HB indstiller dem til valg 

Valgte ved klapsalver 

9. Beslutning om steder for den næste ordinære generalforsamling 

9.1. HB indstiller Odense, grundet praktiske og økonomiske foranstaltninger, samme argument 

som i fjor, det pålægges ikke lokalafdelinger at afholde GF 

Dirigent: Vedtaget ved håndsoprækkelse 

 

10. Eventuelt 

10.1. TV: Hvordan skal regnskab og budget specificeres 

10.2. Dirigent: Det er diskuteret ved regnskab 

10.3. BB: Som regnskabet er sat op. 

 

Slutningvis takker CLN for samlingen 

GF afsluttet: 20:38 
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