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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. 

 

 

Ekstraordinær landsgeneralforsamling 04/12-21 kl 13 

Seniorhuset Odense 

 

 

Dagsorden 

 

Velkomst ved CLN 

1) Valg af dirigent: Paul Lorensen 

LA: Bekymringspkt ift udlevering af budget, at det ikke er udleveret til 

lokalforeningsformand i København 

2) Fremlæggelse og godkendelse af Regnskab 2020 

Revisor: 

Der er udleveret dokument á to sider, der viser forskellen på det forkastede og det reviderede 

regnskab. 

Ingen talmæssige ændringer. Der er nogle yderligere specifikationer i noter 4, 

”Administrationsomkostninger” og 7, ”Generalforsamling”. Og nogle poster er omfordelt i 

det nye regnskab: Småanskaffelser, EDB-omkostninger og revision. 

Dirigent: Spørgsmål? 

HCL: Ikke haft tid at gennemgå regnskabet. Mangler tal. Vil gerne se bilag.  

BB: Hvornår har man fået udleveret dokumenter fra revisor? 

HCL: d.d. 

BB: Revisor koster 50.000. Ikke fået svar på 2/3 af spørgsmål fra sidste LGF. 

Poster: Tigermedia, tlf, rejseomkostninger, aktiviteter, arrangementer og møder. 

Spørger for at vi at få større forståelse for hvad pengene bliver brugt til. Indtryk af at der 

bliver brugt mange penge 

Dirigent: Det udleverede bilag, detaljeringsgrad 

CN: Imod GDPR at udspecificere 

CLN: Det er diskuteret til LGF 

AC: Ikke ansatte, frivillige. 

Dirigent: Henviser til dokument som blev udleveret fra København hvor der blev 
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udspecificeret 

Revisor: Ændringsbilaget er præsenteret for at vise de ændringer der er gjort i det reviderede 

regnskab 

BB: En service. 

HCL: Spørgsmål om sagsgang vedrørende bilag 

CLN: Vedtægter specificerer at forkvinde og kasserer underskriver/godkender alle bilag, 

dobbelt prokura 

LA: Kasserer skal give en løbende afrapportering jvf frivillighed.dk. 

Regnskab stemmer ikke overens med budget. Der er læring i det. Budget bilag kr 450.000, 

men reelle tal. Budgettet for 2020 ikke overholdt, hvorfor er lokalafdelinger ikke adspurgt? 

CLN: Er der mistillid til HB, kan man stemme imod, eller fremstille mistillid til HB. 

BB: Forståelse af ikke alle i HB har fået gennemgået regnskabet. Har interne revisor 

gennemgået puljeansøgninger. 

HB: Stemmer ikke 

TV: HB har fået udleveret regnskab, hvor alle skal underskrive, og der gennemgår man 

 regnskab 

LA: Min tillidsmand er Frivillighed.dk 

CLN: Er der mistillid, stemmer man dette ned. Retorikken fra København er blevet meget 

dårligt og har karakter af undergravning af CCFs virke 

HCL: Ikke fået tid til at gennemgang. 

Revisor: Regnskab blev sendt ud til underskrift, og alle arbejdsgange er fulgt, regnskab er 

udleveret. 

BHP: Revisor skal ikke involveres i interne uenigheder. Forstår at der er nogen der ønsker 

transparens. Fornemmelse at der måske mangler en forklaring af, hvorfor der er afvigelser i 

budget. 

VSP: Ny i HB. Hvis folk ønsker at se bilag, kan de spørge UT.  

CLN: Økonomiudvalget gennemgår regnskabet. 

Dirigent: Diskussionen er gået fra regnskabet. Spørgsmål til regnskabet 

BHP: Bilag skal ikke diskuteres her. Kan ELGF suspenderes til at spørgsmål muligvis kan 

stilles.  

Dirigent: Hvorfor er der store budgetafvigelser, og store administrationsomkostninger? 

CLN: Corona har påvirket arbejdet, og arbejdet er ikke blevet mindre.  
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TV: 10 frivillige og administrationsomkostninger, er de store? Der bliver brugt megen tid 

muligvis 3000 timer om året af de frivillige i HB. 

Dirigent: Debatten afsluttes, der skal stemmes 

CLN: Hvis regnskabet ikke bliver vedtaget, mister CCF ½ million i puljemidler fra staten. 

 

Dirigent: Pause i 10 min før afstemning 

 

Dirigent: Dirigents initiativ at spørge om konsekvenser. Der skal stemmes om tallene i 

regnskabet er rigtige og retvisende 

Ift konsekvenser, har forkvinden fået mail fra SUM, om at puljemidler frafalder hvis 

regnskabet ikke bliver godkendt, BHP spurgt om kommentar 

BHP: Muligvis få forlænget frist, men tvivl om hjemmel 

AC: Sidder flere med en tanke om at der bliver brugt for mange penge 

S: Man gennemgår ikke hele regnskabet til hvert HB-møde. 

Dirigent: Regnskabet bliver sendt til afstemning. 

 

Dirigent: Der er talt op 20 stemmer ja, 12 stemmer nej 

Dirigent: ikke stemmes om decharge, da det ikke står i den udsendte dagsorden. 

 

3) Fremlæggelse og godkendelse af budget 2021 

Dirigent: Budgettet fremlægges og spørgsmål tages bagefter 

CN: Indtægtsgennemgang 

Dirigent: Spørgsmål til indtægtssiden 

BB: Gavebidrag, hvad er det? 

CN: Det er for at vi kan få momskompensation 

EJ: Tilskud på ½ million. 

CN: svært at budgettere med det, da man ikke ved om man får 

BHP: Driftsbudgettet? Nogle af puljerne bliver udgiftsneutrale 

UA: Driftstilskud til omkostninger til Nørregade. Puljemidler til kurser og landsmøde. 

BHP: Fremgår puljemidlerne i regnskabet? 

CN: Udgiftsgennemgang 

Dirigent: spørgsmål til udgifter 
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EJ: Detaljeret budget, hvorfor kan det ikke lade sig gøre? 

BB: Do, hvorfor kan det ikke lade sig gøre at sætte det op som kvartalsregnskabet? 

Oplysningsniveauet. 

CN: Specificeret for udvalgene, som det blev bedt om. 

CLN: Udvalgene går under budgettet, og HB bliver dyrere 

LA: Det samme budget? 

CN: Udspecificeret 

LA: Henviser til frivillighed.dk at budget er styringsredskab 

TV: LGF blev udskudt fra april til aug, og skal nu behandles i dec for 2021 i 2021 

BHP: Der ses afvigelser på 6 punkter  

CN: Lønomkostninger, ny socialrådgiver. HB flere aktiviteter og udvalgene mindre, samt 

planlægning af ELGF. LGF i år højere pga ELGF. Sundhedspolitiske udvalg, (CLN) faktisk 

faldet ift forgangne år. Aktivitetsudvalget, mindre aktivitet, Sekretaritetsudvalget, mindre 

aktivitet. CLN, forgangne sås ekstra omkostninger grundet skift 

BB: HB har mere omkostninger 

CLN: Nødt til at lave dobbeltarbejde pga udskydelser pga Corona 

IG: Hvorfor ikke rettet til? Onlinemøder? 

HB: Mere udspecificeret 

CLN: Nogle af udvalgene har gjort det. 

Erik: Hvorfor er budgettet ikke talmæssigt udspecificeret? 

BB: Do a la Kvartalsregnskab, som bliver sendt ud til lokalafdelingerne? 

CLN: Det er taget til efterretning 

A: Hvor mange møder bliver der afholdt 

CLN: Udvalg ca 2-4 møder og HB ca 6-8 

BB: Gennemsnitsberegning 

LA: Budgettet som ligger, blev udarbejdet til oprindelige planlagte LGF i april 

Spørgsmål fra salen, hvad bliver resultatet for 2021? 

HB vil ikke risikere at svare da året ikke er afsluttet, og regnskabet ikke gennemgået. 

 

Dirigent: Debatten afsluttes og der skal stemmes 

Stemmer 19 ja, stemmer 12 nej Budget godkendt 
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4) Evt 

Dirigent: Valg af interne revisor, der var ikke nogen der stillede imod til LGF i aug 

AC: Vi blev ikke spurgt 

CN: HB beklager og tager det på sine skuldre, tog det blot for givet. HB tager det til 

efterretning. 

CLN: Do  

Dirigent: Der kan ikke være valg til interne revisor, men tages til efterretning at der 

indhentes samtykke  

Diskussion om hvad der skal gøres, genvalg er ikke muligt Dirigent foreslår at de valgte 

passer posten. 

AC: Kan interne revisor udføre deres arbejde? 

CLN: Selvfølgelig 

HCL: Interne skal have adgang til materiale 

KH: Det er tidligere besluttet at deres arbejde er indskrænket, og jvf vedtægterne er deres 

arbejde at gennemgå aktivitetspuljen. 

CLN: Jvf KH følge vedtægterne.  

BB: Forretningsorden tillader mere intern revision 

BHP: Man kan ikke give mere tilføjelser end vedtægterne tillader, foreslår at droppe interne 

revisor. 

Dirigents: Dirigents mening at HB kan give flere beføjelser end vedtægter tillader. 

LA: De interne revisor skal, Jvf frivillighed.dk, sørge for at der er styr på regnskabet. 

Dirigent: Henviser til at HB drøfter at tage afgørelse om hvad interne revisor skal gøre i 

CCF. 

Pause til intern HB-diskussion: 

CLN: Følger vedtægterne. Ikke sikkert at HB kommer med vedtægtsændring vedrørende 

dette. 

Interne revisorer nedlægger deres hverv 

KH: Vil fremlægge vedtægtsændringer 

 

ELGF afsluttet 15:48 
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