Information fra bestyrelsen marts 2013.
Sneen daler smukt udenfor vinduet, i radioen varsles der om snestorm og det er en
meget kold tid, vi er i lige i disse dage. Det er ikke til at forstå, at vi er midt i marts
måned – og at der kun er en måned til vi mødes i Middelfart til landsmøde og
generalforsamling. Men det er et faktum, at nu har 60 medlemmer meldt sig til
landsmødet. Vi har stadig plads til 5 kvinder, hvis der skulle være nogen, der ikke har
set, at tilmeldingsfristen var 14. marts. Som I kan læse andetsteds på hjemmesiden,
har vi desværre ikke fået rettet datoen for tilmelding på selve tilmeldingsblanketten.
Heldigvis er vi blevet gjort opmærksom på dette og prøver nu at tilgodese
medlemmer, der melder sig lidt sent.
Bestyrelsen har været inde i en travl periode, hvor emnerne landsmøde,
generalforsamling, OPDAG og møde i Zürich har fyldt meget.
Alle medlemmer skulle gerne have modtaget invitationer til landsmøde og
generalforsamling. Som ovenfor nævnt har 60 kvinder nu meldt sig til en forhåbentlig
god weekend med et spændende program og ikke mindst glæden ved at mødes med
andre skønne kvinder. Det plejer at være en fantastisk oplevelse.
På generalforsamlingen skal medlemmerne tage stilling til vedtægtsændringer, der
betyder at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år i stedet for et år. Bestyrelsen har
arbejdet med forslag fra generalforsamlingen sidste år og nu skal vi finde ud af, om
tiden er moden til, at vi indfører valg for en toårig periode. Samtidig foreslås, at
antallet af medlemmer af bestyrelsen udvides og antallet af suppleanter sænkes. Dette
skyldes, at suppleanterne påtager sig opgaver, så det vil være rimeligt, at de kan
betegnes som bestyrelsesmedlemmer.
I forbindelse med landsmødet holdes der denne gang møde mellem KIUs
kontaktpersoner og bestyrelsen.
OPDAG-kampagnen for at gøre kvinder og læger opmærksom på symptomerne på
æggestokkræft er i fuld gang. Vores formand og næstformand har arbejdet utrætteligt
på at få filmen færdig til OBS på DR 1 og DR2. Desuden vises filmen på websitet
www.opdag.nu. KIU har købt dette domænenavn.
Der har været rigtig mange udfordringer, før folderen nu er på trapperne og kan
sendes ud til læger, apoteker og biblioteker osv.
Alle medlemmer er velkomne til at være med til at udbrede folderne til steder, hvor
det kan være relevant at have dem liggende. Flere fonde er blevet søgt om penge, da
det har kostet rigtig mange penge at få dette forebyggende tiltag bredt ud.

Internationalt møde i Zürich
Formand og næstformand har været til et internationalt møde i Zürich for
patientforeninger sponsoreret af Roche. Der blev bl.a. talt om en international dag for
æggestokkræft. Datoen blev fastsat til den 8. maj 2013. Der vil følge en orientering
fra mødet i næste KIU-blad.
KIU-lager:
KIU har et lagerrum på kræftrådgivningen i Vejle. Nu skal rådgivningen flytte, og vi
har ikke mere mulighed for at have dette rum til vores papirer, bøger oa. Pga. de
mange papirer skal det være et tørt rum, og vi har endnu ikke fundet et egnet sted til
lageret. Skulle nogen have et forslag, hører vi gerne om det. Forslaget kan mailes til
formanden: middelhede@hafnet.dk.
Pbv. Eva Frost, sekretær

