Formandsberetning 2018
CIF´s generalforsamling 6 april 2019
Kære alle medlemmer velkommen til foreningens 17. generalforsamling
Håber i har nydt den lækre frokost buffe og håber i vil nyde dagen med alle de herlige ci venner vi er samlet
her på Severin, ja vi kan jo næsten kalde det her sted vores stamsted da vi jo har været her adskillige gange
før og med stor succes, og derfor valgte vi fra bestyrelsens side også at vi denne gang ville give den lidt
ekstra derfor dette 2 dages arrangement med spisning i aften og overnatning. Men mere om det senere.
Endnu et år er gået og vi sidder nu her foran en ny GF og et nyt år i CIF.
Bestyrelses arbejdet:
Bestyrelsen ses ikke så tit da det er svært for 5 personer spredt rundt i hele landet til at mødes. Derfor har
vi vores FB bestyr gruppe som vi bruger flittigt til løse alle de ting der opstår hen ad vejen i CIF.
Derud over har vi været uheldige med at der har været en del sygdom blandt bestyrelsen der gjorde det
umuligt at rejse / mødes.
Som i så kunne læse om i medlems bladet for december havde vi en arbejdsweekend i oktober, vi havde
lejet et hus og fik en masse arbejde og forskellige projekter sat i søen, bla. planlægning af denne
generalforsamling og andre fremtidige projekter de er langt fra færdige, men vi arbejder med dem.
( opdatere folder – nye roll up banner )

Sponsorer:
I 2018 var vi igen sponsoreret af Danaflex og af Oticon Medical. De 2 øvrige producenter halter det stadig
med, vi fik dog Advanced Bionics med som annoncør på bladet, og her i 2019 har vi igen taget dialogen op
for at finde en løsning.
For bestyrelsen har det været vigtigt punkt at vi får afspejlet at vi er en forening for ALLE CI brugere uanset
hvad for en producent man har valgt. For vi er et fællesskab for alle der bruger CI og for deres pårørende
samt øvrige interesserede inden for CI verdnen.

Medlemstallet:
Vi har i skrivende stund 127 medlemmer og 26 støttemedlemmer og 2 æresmedlemmmer.

Vi holder ca. det samme medlemstal de senere år lidt nye tilkommer og lidt færre melder sig ud.
Bestyrelsen håber selvfølgelig stadig på flere medlemmer og at foreningen vil være stærk mange år
fremover. Men det kræver at vi alle bakker op om netværks møder og de fælles medlems event.

Facebook:
Sidste år var der jo en del polemik omkring vores Facebook side, der ikke havde foreningens navn, dette var
ikke så smart i forhold til vores sponsorer mv. derfor tog bestyrelsen i det tidlige forår 2018 kontakt til
admin gruppen på Cochlear implant foreningen, og vi skrev et pænt brev til dem omkring de tanker og
problemer vi havde i forhold til de 2 grupper. I forbindelse med GF 2018 havde vi så et kort møde med dem
og vi blev der enige om at de skulle ændre deres gruppe navn og videre give det officielle navn ” Cochlear
imnplant Foreningen ” til os – altså til den sidende bestyrelse. Siden da er det blevet indskrevet i reglerne
for gruppen at den altid tilhører den siddende bestyrelse i CIF. Vi har så valgt at Alle bestyrelsesmedlemmer
er Admins, for netop at bare en kan se de opslag / medlems anmodninger der kommer, og tage action på
det hurtigst muligt … Gruppen er ” Lukket ” men med anmodning åben for alle … Den vokser stille og roligt
og har pt 157 medlemmer … Vi gør Stærkt opmærksom på at FB gruppen er for ALLE og IKKE kun for CIF
medlemmer, og der er tilladt alle at invitere venner og bekendte med CI relation til at blive medlem af
gruppen. De skal dog stadig godkendes af de siddende admins .

Arrangementer:
Sidste år ved denne tid stod vi og gjorde reklame for et medlems sommer event på en ferie koloni i øst
Jylland. Der skød vi nok langt forbi målet da det kun var 3 tilmeldinger foruden bestyrelsen. Vi er nok blevet
for gamle og for magelige til at bo på koloni med lejrbål og fælles sang og selv stå for vores egen
forplejning.
Rie fra region Midt- Vest havde en bus tur som heller ikke kunne trække deltagere nok
Til dette års generalforsamling ville vi så gerne gøre noget ekstra ud af arrangementet, mest af alt fordi det
er længe siden vi har haft et større arrangement. Vi er rigtig glade for jer der er mødt frem , og det skal i
have Tak for , vi havde dog håbet på endnu bedre fremmøde , vi vil senere under eventuelt tage emnet op
om hvad I syntes vi skal arrangere fremadrettet..

Bladet:

Jeg vil først beklage at udgivelserne i 2018 blev lidt forsinkede i forhold til tidsplanen, men forskellige
faktorer gjorde at de blev forsinkede, jeg kan dog fortælle at jeg i Sommers 2 gange på mine fiske Lakse
ferier havde min PC med, kun for at lave bestyrelses arbejde og blad i mellem fiske passene, så formanden
holder aldrig helt ferie …
Når det er sagt syntes jeg at ´vi har nu rigtig godt fat i udgivelser af medlems bladet de sidste 2½ år har vi
ramt 24 sider 2x årligt, selvom jeg hver gang jeg starter op tænker, denne gang ender vi på 20 sider … men
Vi har nogle gode skribenter i vores netværks personer og vi har en del CI bruger der rigtig gerne fortæller
og deler deres oplevelser med deres CI. Disse historier er vi rigtig glade for at modtage og ser frem til at
modtage endnu flere fra jer. Send blot en mail til mig.
Økonomien i bladet ser rigtig fin ud med vores annoncører / sponsorer løber det fint rundt. Selvom at det
de senere år er blevet væsentligt dyrere at trykke og udsende blad.
Vi er blevet spurgt om det ikke var en god ide at udgive bladet elektronisk – altså et online blad, men som
landet ligger nu, og vi har råd og overskud til at lave et rigtig bald forbliver det sådan, jeg tror også at langt
de fleste medemmer nyder at holde et rigtig bald i hånden.
Vi udgiver også 2 nyheds mail pr år, med en lille kort opdatering om hvad der rør sig lige nu og her.

Netværket :
Vi har i CIF 4 aktive netværks områder, og jeg må sige 2 af dem er endda meget aktive og med rigtig godt
fremmøde ved deres arrangementer.
Det er Rie´s gruppe i region Midt-Vest. Rie havde planlagt 7 møder ialt hvor de 4 blev gennemført, der var
15- 25 deltager på de 4 møder, flot deltagelse , hvor især julearrangementet tiltrak mange.
Lone / Olivia´s i region Fyn. De har det forgangne år afholdt 3 netværks møder med et deltager antal på 12
- 15 pr møde. , er rigtig flot og i skal have stor tak her fra for at være så aktive og så forskelligartet i jeres
arrangementer.
Det ligger lidt mere tungt med gruppen i Roskilde, og det har det gjort i flere år, det er stadig bestyrelsen
der kører denne gruppe og vi leder stadig efter en rigtig ildsjæl som virkelig gerne vil det her og vil komme
med nye ideer og indput til Roskilde gruppen. Af den årsag blev der kun afholdt et møde i 2018 men vi
havde flot fremmøde med + 20 deltagere.
Der vil til en start være opbakning og hjælp fra bestyrelsen.
Så tøv ikke med henvende jer hvis i ønsker der skal mere gang i denne gruppe.
Lige pt har vi ingen aktive i region Sønderjylland / 3 kants området. Så der søger vi også en ildsjæl – Ikke
Sonja ☺
Bornholm afholder 1-2 møder årligt, men det sidste nye her fra er at vi i dette forår får / har fået 8 nye CI
brugere. Så med det in mente vil det være oplagt at afholde et velkomst møde til de nye og præsentere
dem for CIF .

Bestyrelsen har også brugt lang tid på at opdatere proceduren vedr. afholdelse af netværks møder , og
proceduren vedr hvordan og hvor meget der ydes i tilskud fra foreningen til de enkelte møder . Vi glæder
os til se hvordan de nye system fungerer og der kommer sikkert nogle tilrettelser henad vejen
Husk hvis en af jer gerne vil være netværks person bliver i selvfølgelig sat grundigt ind i tingene i hvordan og
hvorledes et møde afholdes .

Fremtiden:
Man kan ikke spå om fremtiden siger man, men et er sikkert at så længe vi har medlemmernes opbakning
og vores sponsorer / annoncører stadig bakker os op ja så vil CIF bestå mange år fremover, men husk
foreningen for os alle og ikke kun bestyrelsens forening, så har i gode ideer til events, netværks møder eller
indlæg til bladet så tøv ikke med at kontakte bestyrelsen.

Med dette vil jeg afslutte min første beretning som formand for CIF, og håber da at det ikke bliver den
sidste.
Kenneth Jensen

