CIF Formandsberetning 2018
Kære alle medlemmer

Hjertelig velkommen til endnu en generalforsamling i CIF.
Igen i år kan vi også byde velkommen til CIF sponsorer, Danaflex og Oticon Medical som er mødt op med
deres stande og vil stå til rådighed for os. Vi vil også gerne sige dem stor tak fordi de igen i år har valgt at
støtte CIF som sponsorer. Vi håber at dette samarbejde er med til at få flere til at interessere sig for
foreningen.
Men også en Tusind tak til jer medlemmer, fordi I er mødt op i dag. For uden jer medlemmer var der ingen
forening.
Denne formandsberetning et resultat af bestyrelsens gennemgang af året der gik. Der er gået endnu et år
siden vi mødtes til generalforsamling i Middelfart 2017.
Siden da er der sket meget i foreningen, bestyrelsen har haft et travlt år, men vi har også så mange visioner
for foreningen så der skal lægges gode kræfter i – på den positive måde. Forandringerne er små men med
små skridt er vi begyndt at kunne se resultaterne af det arbejde vi lagde for sidste år, at de små frø vi har
sået er begyndt at spire lige som foråret nu er over os.
Bestyrelsen:
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt x bestyrelsesmøder, hvor vi arbejdet på at få
medlemsbladet lavet, samtaler med vores sponsorer, og det kommende Efterårsarangement som vi kan pt
afslører bliver i Ebeltoft, for bare at nævne nogen af dem.
Vi har arbejder stadig videre med disse projekter, men har mange andre i støbeskeen som bestyrelsen
glæder sig til at komme i gang med. Rigtig mange både 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 har været en stor hjælp I bestyrelsen, vi synes det er dejligt at modtage forslag og ideer fra
medlemmerne. I sidste ende er det jo alles 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 2018 kunne foreningen tegne sig for 164 medlemmer. Heraf er de 22 støttemedlemmer og vi har
2 æresmedlemmer. Forrige år måtte vi desværre meddele, at mange medlemmer havde valgt at melde sig
ud af foreningen, men den udvikling er heldigvis vendt om, og både nye og gamle medlemmer kommer til.
Dette er vi rigtig glade for, da det for bestyrelsen er et signal om at man lægger mærke til at foreningen
igen er ved at blomstre, og at man lægger mærke til at vi prøver at gøre noget for at foreningen skal føles

som medlemmernes forening. Men vi er stadigvæk i en i situation hvor medlemsgrundlaget ikke er så
bundsolidt om vi gerne havde ønsket os det, så vi har stadigvæk fokus på hvordan vi får flere nye
medlemmer til. Så der har vi brug for at I medlemmer gerne kommer med feedback til os, og gerne hvad I
hører rundt omkring hvad folk fortæller om de gerne så sker i foreningen for at de ville blive medlem.

Økonomi:
Fordi vores medlemstal er begyndt at stige stille og roligt samt vi i 2017 og nu i 2018 er i den heldige
situation at vi atter har sponsorstøtte, og dermed økonomi så kan vi i år tilbyde at holde et
Efterårsarangement. Dog ikke et arrangement af den type som det tidligere ”Efterårskursus” men
stadigvæk et arrangement som vi tror på er med til at gøre foreningen attraktivt for medlemmerne men
også ryster foreningen lidt mere sammen end hidtil.
Så selv om foreningens økonomi ser fornuftig ud så skal vi stadigvæk huske på at vi mangler at vores
indtægter øges for at kunne igen komme tilbage på det niveau med at yde tilskud til arrangementer som
foreningen tidligere gjorde.
Vi står stadigvæk i den situation at der ikke dukker ret mange medlemmer op til vores netværksmøder og
større arrangementer, og bestyrelsen arbejder på at få lavet gode arrangementer uden at det koster
foreningen for meget.
Kontingentet: Det er 11 år siden der sidst blev indført kontingentforhøjelse. Men trods vi stadigvæk skal
tænke over hvordan pengene bruges så mener bestyrelsen at kontingentet skal forblive uændret. Med
andre ord så kommer der ingen kontingentforhøjelse i år.

Arrangementer:
I år har CIF et spændende Efterårsarangement, i støbeskeen. Et arrangement som nævnt tidligere, kommer
til at ligge i Ebeltoft, hvis alt falder på plads. På nuværende tidspunkt kan vi dog ikke røbe mere.
Men vi vil meget gerne hører fra jer medlemmer hvad I har af ideer og forslag til både store og små
arrangementer, samt ønsker til CIF. Send gerne disse ideer, forslag og ønsker til formandens e-mail adresse.

Netværksmøder
Status er nu, at det er Roskilde, Holstebro, Odense, og Bornholm. Vi har desværre måtte konstatere at der
er ikke ret stor opbakning til netværksgrupperne. Foreningen står og mangler personer der ønsker at
bidrage med at holde netværkene kørende rundt omkring i landet. Netværksgruppen i Roskilde mangler
akut en og gerne 2 kontaktpersoner mere, da der i øjeblikket kun er bestyrelsen til at holde gang i denne
netværksgruppe. Skulle der sidde en som har tid og lyst til at til at hjælpe med at holde netværksmøder i sit
lokal område , så giv gerne formanden besked.

På bestyrelses vegne vil jeg gerne sige en stor tak til jer nuværende netværkskontaktpersoner. Tak for jeres
kæmpe indsats. Det er en stor glæde at et vi stadigvæk har netværksgrupper derude i Danmark.

Medlemsbladet:
Der har nu været udsendt 3 blade i alt siden denne bestyrelse trådte til, og vores redaktør Kenneth Jensen
gør et kæmpe arbejde ikke kun med at indhente en masse spændende artikler, men også i form af at skaffe
annoncører. De nuværende annoncer får det til at løbe rundt med at producere og udgive bladet, men vi
satser på at flere annoncører kommer til sådan at vi er sikret fremadrettet at bladets udgifter bliver dækket
helt ind. I juni udkommer endnu et medlemsblad og Kenneth 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, der har bidraget til bladet.
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.
Sponsorer:
Bestyrelsen i CIF tegnet sponsorkontrakter med Danaflex og Oticon Medical og vi håber på at flere er
forhåbentlig på vej, men dette vil jeg lade Kenneth og Anne fortælle mere efter beretningen.
Status på situationen omkring Høreforeningen:
For nogen tid siden havde vi en stor debat på den åbne Facebook gruppe omkring et evt. samarbejde med
Høreforeningen.
Denne debat fulgte bestyrelsen nøje og tog til efterretning at nogle af vores medlemmer udtrykte ønske om
at vi fik iværksat et sådant samarbejde med Høreforeningen.
Bestyrelsen sendte en mail til næstformanden i Høreforeningen, med nogle datoer for hvor formanden og
et bestyrelsesmedlem havde mulighed for at mødes med repræsentanter for HF. Det er med beklagelse at
vi må erfare at Høreforeningen ikke har givet nogen svar tilbage på denne mail, og vi derfor ikke er kommet
videre i en dialog med foreningen.
En særlig tak skal lyde herfra til alle de medlemmer som igennem det sidste år har støttet op om vores
arrangementer og andre tiltag. Det er dejligt at vide der bliver sat pris på det arbejde vi udfører.
Også en tak til den øvrige bestyrelse. Tusind tak for jeres hårde arbejde, tak for jeres arbejdsindsats og alle
de timer i har brugt. Tak for samarbejdet, jeres hjælpsomhed og gode humør. Det gør det hele værd at
være i bestyrelsen.
Til sidst vil jeg sige tak fordi jeg fik lov at have den ære at være formand for foreningen, men nu må takke af
da tiden til at bestride bestyrelsesarbejde bliver mindre og mindre for mit vedkommende.
Tusind tak for jeres støtte og tillid, og endnu gang velkommen til GF 2018
/Kathlyn, formand CIF

