CIF Formandsberetning 2017

Kære alle medlemmer
Hjertelig velkommen til endnu en generalforsamling i CIF.
Denne gang kan vi også byde velkommen til CIF sponsorer, Danaflex og Oticon som er mødt op med deres
stande og vil stå til rådighed for os.
Tusind tak fordi I er mødt op i dag. Da Camilla jo desværre er blevet syg er denne formandsberetning et
resultat af Camillas beretning og bestyrelsens tilføjelser. Der er gået endnu et år siden vi mødtes til
generalforsamling i Nyborg. Der er sket meget i CI regi og bestyrelsen har haft travlt. Det er små skridt,
men vi begynder at kunne se resultater af vores arbejde.
Bestyrelsen:
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi arbejdet på flere
presserende projekter blandt andet medlemsbladet, sponsorprojektet og efterårsarrangementet for bare
at nævne nogen af dem. Vi har arbejder stadig videre med disse projekter, men ar mange andre i
støbeskeen som vi glæder os til at komme i gang med Rigtig mange måde medlemmer og folk udefra har
hjulpet bestyrelsen på forskellige måder de sidste år. Det skal i have stor tak for. Tak for at stille ekspertise
og tid til rådighed for os. Det ha været en stor hjælp I bestyrelsen er vi altid glade for modtager godt forslag
og ideer fra medlemmerne. I sidste ende er det jo vores alles ammens forening. Vi er godt klar over at der
altid vil være forskellige holdninger til vores arbejde og måden vi forvalter bestyrelsesarbejdet på. Derfor
tager vi også gerne mod konstruktiv kritik. Dog beder vi jer huske på at det er et frivilligt hverv vi har
påtaget os og at alle er meget velkomne til at give en bestyrelsen en hånd med.

Medlemssituationen:
Pr. 1.april havde CI foreningen 165 medlemmer. Heraf 26 støttemedlemmer og 2 æresmedlemmer.
Igennem det sidste år har mange medlemmer desværre valgt at melde sig ud af foreningen, men heldigvis
kommer der også nye til. Vi må dog konstatere at CI foreningen ikke længere har det samme
medlemsgrundlag som tidligere. Et af vores fokuspunkter fremadrettet vil være, hvordan vi får flere nye
medlemmer. Vi håber at samarbejdet med de 4 producenter vil få flere til at interessere sig for foreningen.
Økonomi:
Det faldende medlemsgrundlag og at foreningen ikke har fået noget sponsorstøtte i hverken 2015 eller
2016 har gjort at vores aktiver ikke er af samme størrelse som tidligere år. Heldigvis har vi fra 1.4. 2017
fået 2 sponsoraftaler i stand og vi håber på i hvert tilfælde 2 mere, men mere om det senere.
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Selv om CIF økonomi stadig er fornuftig er der pga. faldende indtægter ikke samme mulighed for at yde
tilskud til arrangementer som tidligere. Da der samtidig de sidste år ikke er dukket mange medlemmer op
til vores store arrangementer arbejder vi fremadrettet på hvordan vi stadig kan lave gode arrangementer
uden at det koster foreningen for meget. Det er 10 år siden der sidst blev indført kontingentforhøjelse. På
trods af CIF nu skal tænke lidt mere på, hvordan vi bruger pengene og til hvad, mener bestyrelsen godt vi
kan forsvarer at forslå uændret kontingent

Arrangementer:
I efteråret afholdte CIF sit første efterårs arrangement. Et foredrag med Jesper Dalsgård fra ”Ud af
stilheden”. Samtidig havde vi besøg af Danaflex, Med-El, Oticon Medical og Phonic Ear som kom og vist
deres produkter fra. Alt i alt en rigtig god eftermiddag med mange interessante input. Allerede nu har vi et
bestyrelsen et meget interessant projekt i støbeskeen til endnu at arrangementet i efteråret. På nuværende
tidspunkt kan vi dog ikke røbe mere. Vi hører dog stadig meget gerne fra jer, hvis i har forslag og ønsker til
CIF arrangementer

Netværksmøder
Status er nu, at det er Roskilde, Holstebro, Odense, Fredericia, Århus og Bornholm. Netværksgruppen i
Roskilde mangler akut en og gerne 2 kontaktpersoner mere, da der i øjeblikket kun er en kontaktperson.
Skulle der sidde en som har tid og lyst til at til at hjælpe Brian Boss med Roskilde gruppen, så giv gerne
Henriette besked.
På bestyrelses vegne vil jeg gerne sige en stor tak til jer netværkskontaktpersoner. Tak for jeres kæmpe
indsats.
Medlemsbladet:
I december udsendte bestyrelsen medlemsbladet, hvor især redaktør Kenneth Jensen har gjort et kæmpe
arbejde ikke kun med at indhente en masse spændende artikler, men også i form af at skaffe annoncører.
Faktisk lykkedes det at sælge annoncer til alle fire producenter og flere andre. Rent faktisk blev skaffede vi
så mange annonce kroner at udgifter ved bladet blev mere end dækket I juni udkommer endnu et
medlemsblad og Redaktøren er allerede nu i gang med at indsamle nye artikler. Skulle der sidde nogen som
har en god historie at fortælle eller et godt billede, så kontakt Kenneth. Vi tager meget gerne i mod
materiale. En stor tak til alle.

Også i år har bestyrelsen udsendt nyhedsmail om stort og småt i bestyrelsen. Dog har nyhedsmailen fået en
noget mindre format efter at bladet er på banen igen og vil fremadrettet være primært til kortere aktuelle
nyheder.
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Sponsorer:
Pr 1. april har bestyrelsen i CIF tegnet sponsorkontrakter med Danaflex og Oticon. Flere er forhåbentlig på
vej, men dette vil jeg lade Kenneth fortælle mere efter beretningen.

Høreforeningen:
For nogle måneder siden udbrød der er ophedet debat på den åbne Facebook gruppe ang. samarbejde med
høreforeningen, hvor nogle af CIF medlemmer udtrykte et ønske om et sådant arbejde. Efter denne debat
har bestyrelsen sammen med høreforeningen aftalt et møde efter sommerferie om et evt. samarbejde. Det
er vigtig for os i bestyrelsen at slå fast, at intet endnu er aftalt. Mødet er udelukkende et forventning møde,
hvor vi sammen skal finde ud af: Om vi overhovedet skal have et samarbejde
Hvad vi kan samarbejde om. På hvilke områder det vil give mening og i hvor stor udstrækning. Vi vil også
meget gerne høre hvad i syntes derfor har i denne gang et punkt under eventuelt, hvor vi tager dette emne
op.
En tak skal lyde herfra til alle de medlemmer som igennem det sidste år har støttet op om vores
arrangement og andre tiltag. Det er dejligt at vide der bliver sat pris på det arbejde vi udfører. Til sidste skal
der lyde en stor tak til den øvrige bestyrelse. Tusind tak for jeres hårde arbejde, tak for jeres arbejdsindsats
og alle de timer i har brugt. Tak samarbejdet, jeres hjælpsomhed og gode humør. Det gør det hele værd
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