RESUME AF BESTYRELSESMØDE
Dato:

Den 11. august 2020, kl. 17.00 – 18.30

Sted:

Møde via Teams

Til stede:

Birthe, Helle, Annemarie, Marian, Hanne, Birgitte, Berit

Referent:

Marian

Information til bestyrelsen
Annonce i Helse
Birthe meddelte, at KIU har en annonce i Helse i augustnummeret. Birthe blev kontaktet af Helse, da der var
en artikel om symptomer på æggestokkræft,
Møde hos KB om samarbejdsaftale den 27. august 2020 o.a.
 Birthe og Helle skal til møde hos K.B. den 27. august om samarbejdsaftalen. Her vil vi bl.a. diskutere § 7
i samarbejdsaftalen. K.B. skal ifølge denne paragraf godkende eventuelle forsøg, som KIU gerne vil
støtte – ikke nødvendigvis finansielt og slet ikke med penge modtaget af K.B. Det har vist sig ekstremt
uhensigtsmæssigt med et forsøg om opsporing af æggestokkræft ved professor Estrid Høgdall, som
OvaCure også støtter. Det fik ikke støtte hos K.B., og så må KIU ikke støtte det. K.B.’s procedure er, at
man ikke meddeler ansøgeren, hvorfor projektet ikke fik støtte. KIU vil foreslå, at denne procedure bliver
lavet om.
 Vi har opdaget at det i forbindelse med et medlems dødsfald er forekommet at medlemskabet
videreføres til den efterladte. På forespørgsel hos KB om dette oplyser de at det er almindelig praksis at
dette sker. Dette er ikke hensigtsmæssigt og må i hvert fald ikke forekomme hos os; det vil blive bragt op
på ovenstående møde med KB.
Kræftdag 2020, 3. september 2020
Vi har fået i alt 4 pladser. Birthe og Birgit deltager og Helle er også tilmeldt.

Virtuelle møder
Annemarie opfordrer til at vi – hvis vi skal vedblive at holde virtuelle møder – investerer i udstyr, som gør at
man kan høre hvad alle siger. Et billigt headset eller en ekstern mikrofon vil sikre kvaliteten. Ved de sidste
møder har der været en del lydudfald, som gør at ikke alle hører alt og forstyrrer koncentrationen.

