Information til KIUs medlemmer
Referat af bestyrelsesmøde
Den 9. oktober holdt vi bestyrelsesmøde i Nyborg med deltagelse af 6 bestyrelsesmedlemmer.
Her er uddrag af mødet:
Globeathon
Vi talte en del om, hvad vi kunne gøre anderledes til næste gang.
Vejrguderne var ikke på vores side, og det lagde en dæmper på begivenheden. Desuden var der halvmaraton i
København, hvilket betød, at en del veje var afspærret. Det var trods alt en succes, da der dukkede flere fra
sundhedssektoren op, som man kunne få sig en snak med. Rent socialt var det også en succes.
Vi aftalte, at der skulle sendes invitationer til alle KIUs medlemmer næste gang.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nordisk samarbejde
Den 2. og 3. september næste år skal der afholdes fælles konference med vores nordiske søsterforeninger i Sverige
og Norge. Vi ved dog endnu ikke, om mødet skal holdes i Göteborg eller Stockholm. Der vil blive oplæg fra læger fra
NSGO (Nordisk Selskab for Gynækologisk Onkologi), som har indvilliget i at samarbejde med os om konferencen. Der
vil komme yderligere oplysninger på hjemmesiden og i KIU-bladet om konferencen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPDAG-kampagnen
Kampagnen foregår på de sociale medier, bl.a. på KIUs Facebookside. Den har været en stor succes, da ca. 300.000
kvinder har læst om symptomerne og testen på KIUs Facebookside og ca. 83.000 har taget testen.
Der har været lægefaglige spørgsmål fra kvinderne, som KIUs formand ikke bør besvare. Vi har nu fået hjælp af
klinikchef Lene Lundvall på Rigshospitalet, som har indvilliget i at svare på de lægefaglige spørgsmål. Vores formand,
Birthe Lemley, sender spørgsmålene videre til Lene Lundvall, og det er også formanden, der sætter Lenes svar i
svarfeltet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ophold på Løgumkloster
Efter lukningen af Dallund Rehabiliterings Center vil vi gerne have noget lignende op at stå og repræsentanter fra
KIUs bestyrelse har været i Løgumkloster i Sønderjylland og se på forholdene. Det ophold, der nu bliver etableret i
samarbejde med KIU, er for alle kræftpatienter, og vil foregå i begyndelsen af juni måned. Vi har kaldt det ”Tilbage til
livet”. Der kommer nærmere beskrivelse af opholdet i KIU-bladet.
Der vil i fremtiden forhåbentlig være 7 af vores medlemmer, som kan få vores legat til et ophold. Vi vil søge om
midler til at flere kan få mulighed for ophold.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orientering fra netværksgrupperne
I Odense forsøger vi at få en ny version af netværksgruppen op at stå. Det indebærer bl.a., at vi starter lidt senere
end hidtil, samt at vi serverer en sandwich i starten af mødet. Vi afholdte det første møde på denne måde den 2.
september, og det lover godt for fremtiden.
Vi havde besøg af to søde sygeplejersker, én fra strålekælderen og én fra onkologisk afd. R. Indtrykket er, at begge
sider fik en del ud af mødet. Forhåbentlig bliver vi flere næste gang, den 4. november.
I Lyngby går det ligeledes godt. Til det næste møde kommer læge og onkolog Karina Dahl Steffensen fra Vejle
sygehus den 25/11 og kan svare på spørgsmål. Den 7. januar 2016 kommer overlæge og onkolog Mansoor Raza
Mirza.
Husk at kigge i KIUs kalender nederst på siden for oplysninger om møder i resten af netværksgrupperne.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Status for indsamling til KIU
KIU har opnået status som velgørende forening. Det betyder, at vi kan få en del penge retur i moms, men det
betyder også, at vi skal finde 100 personer eller virksomheder, som hvert år donerer mindst 200 kr. til KIU. Beløbet
kan trækkes fra i skat, så man derved ”kun” betaler omkring det halve. Der skal angives CPR nr. eller CVR nr.
Et søskendepar havde til deres mors begravelse samlet ind til KIU. Der blev indsamlet 9.000 kr.

Den 9. oktober manglede vi 14 indbetalinger i at nå målet. Pengene, som indsamles ved donationer samt
momsgodtgørelsen, går til ophold på Løgumkloster for KIUs medlemmer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maleweekend
Der vil til næste år blive afholdt en maleweekend i Fredericia, hvor man kan udforske sin kreative side. Læs nærmere
i KIU-bladet, som udsendes inden for kort tid.
Det næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt den 27. november på en endnu ikke kendt lokation.
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