
 Side 1 af 1 

 

18. januar 2021 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

 

Dato: Den 30. august 2020, kl. 11.00 – 16.00 
 

Sted: Nyborg Idræts - & Fritidscenter 
Storebæltsvej 13–15 
5800 Nyborg 
 

Til stede: Birthe, Birgit, Hanne, Annemarie, Birgitte, Stella, Jannie, Mette, Marian – desuden Helle 
pr. telefon under relevante punkter 
 

Fraværende: Berit, Gillian, Helle 
 

Referent: Marian 

 
Inden selve mødet gik i gang, havde vi en drøftelse om det fremtidige bestyrelsesarbejde og hvordan nye 
bestyrelsesmedlemmer bedst blev introduceret til bestyrelsesarbejdet. Der blev nedsat en lille arbejdsgruppe 
bestående af Stella, Birgitte og Birthe til at arbejde videre med dette. 
 
Information til bestyrelsen 
 
Møde hos KB om samarbejdsaftale, 27.08.2020 
Mødet blev aflyst. Der er ikke aftalt en mødedato, da det ikke umiddelbart var muligt at finde en dag hvor alle 
kunne. 
 
Senfølger efter kræft, 27. august 2020 
Birgit hørte nogle af oplæggene. Birthe fulgte det hele, men syntes ikke der var så meget at hente for os, 
f.eks. handlede hele sidste punkt om senfølger efter brystkræft. 
 
Kræftdag 2020, 03.09.2020, Dagens Medicin 
Emnet på Kræftdag 2020 er Lighed i sundhed, og æggestokkræft er en af de kræftsygdomme som skal 
diskuteres. Birthe er en af oplægsholderne sammen med Mansoor og Berit Mosgaard (gynækolog og ki-
rurg på Rigshospitalet). KIU har fået 5 pladser. Birthe, Helle og et KIU-medlem, Birgitte Bundgaard, delta-
ger fysisk, mens Birgit og Mette deltager via livestream. 
Birthe orienterer om at ansatte fra Rigshospitalet ikke måtte møde op pga. Covid-restriktioner. Det er nu 
løst ved at deltagere fra RH sidder i et separat mødelokale. Det betyder til gengæld at Birthe ikke vil kunne 
komme i kontakt fysisk med deltagerne fra RH under mødet. 
Patientforeningernes indlæg bliver filmet og kan sendes ud til alle efterfølgende. 
 
Fotografering af bestyrelsen til World GoDay 
I forbindelse med frokosten tages der billeder af bestyrelsen iført T-shirts og balloner til brug for kampagnen 
ved GoDay. 
 
World GoDay 
 
Som det var tilfældet i 2019 sendes der en pose til alle som er til behandling for underlivskræft på World Go 
Day som i år er den 20. september 2020. Poserne vil indeholde et brev fra KIU, en notesblok, en kuglepen 
og en folder.  
Birthe spørger til om der er nogle i bestyrelsen som kender nogen, der vil bidrage med en patienthistorie. 
Mette vil spørge et medlem som kommer i hendes netværksgruppe (siden mødets afholdelse er patienthisto-
rie modtaget). 
Kampagnen kører også landsdækkende på 540 caféer med GO-CARDs. De udformes af Carsten Reimers i 
samarbejde med GO-CARDs. 


