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Referat fra RYKs generalforsamling den 25. maj 2019 
 
 
 

Dagsorden 

 
1.   Valg af dirigent 
2.   Valg af stemmetællere 
3.   Formandens beretning 
4.   Forelæggelse af revideret regnskab 
5.   Indkomne forslag 
6.   Valg af næstformand – Keld Jensen er på valg (genopstiller). 
7.   Valg af kasserer – Christian Sørensen er på valg (genopstiller ikke). 
8.   Valg af to bestyrelsesmedlemmer: 
       – Jan Friis er på valg (genopstiller ikke) og Johnny Jahn er på valg (genopstiller). 
      Valg af et bestyrelsesmedlem for et år: 
       – Cathrine Guldberg er på valg (genopstiller) 
9.   Valg af to suppleanter 
10. Valg af to revisorer og en suppleant for disse 
11. Fremtidigt arbejde 
12. Eventuelt 
 
 
Formand Helle Schmidt bød velkommen til generalforsamlingen.  
 
 

Ad 1. Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen forslog Anders J. Andersen. 
 
Anders J. Andersen blev valgt til dirigent. 
 
Anders takkede for valget og sagde, at han ville gøre sit bedste for, at generalforsamlingen blev 
afholdt inden for tidsrammen – da der jo ventede en god middag efterfølgende. 
 
Dirigenten indledte med at hilse på referent Katrine Ibsen Larsen, Dansk Handicap Forbund. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (otte uger før), men han 
bemærkede også, at dagsordenen for generalforsamlingen var offentliggjort fire dage for sent. 
Dirigenten vurderede dog, at det ikke har betydning for afholdelse af generalforsamlingen, da 
punkterne på dagsordenen er i overensstemmelse med RYKs vedtægter. Konklusionen blev 
derfor, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 
 
 
Ad 2. Valg af stemmetællere 
 
På dirigentens opfordring meldte Susanne Olsen, Anne Larsen og Vibeke Svenningsen sig som 
stemmetællere og de blev godkendt af forsamlingen. 
 
Der var 56 stemmeberettigede og tre fuldmagter til stede på generalforsamlingen. I alt 59 
stemmeberettigede. 
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Ad 3. Formandens beretning 
 
Formand Helle Schmidt startede sin mundtlige beretning med at fortælle, at den skriftlige 
beretning ligger på RYKs hjemmeside. Derfor valgte hun i den mundtlige beretning at fremhæve 
enkelte ting. Til en start takkede hun involverede tillidsvalgte og ildsjæle for bidrag til 
beretningen og sendte ligeledes en stor tak til alle der på en eller anden måde har bidraget til 
RYK i det forgangne år herunder RYKs sponsorer. 
 
Præsentationsvideo 
Herefter ville Helle vise RYKs nye præsentationsvideo, men teknikken drillede desværre. Men 
hun fortalte, at videoen er produceret i samarbejde med Skymedie og med støtte fra forskellige 
sponsorer. Formålet med videoen er at skabe opmærksomhed omkring RYK og vores arbejde. 
Målet er at vise videoen i så mange sammenhænge som muligt. Videoen er med dansk tale, 
men der er også lavet en video med engelsk tekst, så den også kan vises til udenlandske 
samarbejdspartnere. 
 
Sundhedspolitik 
Herefter gav Helle ordet til Mikkel Bundgaard, som fortalte om det sundhedspolitiske arbejde. 
Mikkel fortalte om mangel på ressourcer på rehabiliteringsområdet, og at det er svært at finde 
neurologer, som ved noget om rygmarvsskader. Derudover fortalte han, at RYK har deltaget i et 
møde på Hornbæk for at løfte specialet og gøre området mere populært. Mikkel vurderede, at 
det handler om flere ressourcer, mere forskning og mere popularitet. Men det er desværre ikke 
noget, der sker fra den ene dag til den anden. 
 
Helle orienterede om, at Jens Bo Sørensen har været til foretræde for Region Hovedstaden, 
med det formål at gøre opmærksom på manglende ressourcer på Hornbæk. Oplevelsen er 
desværre, at det er svært at få ørenlyd, men politikere ved trods alt, hvem RYK er. Mikkel 
fortalte også, at det er lykkedes for en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra 
Hornbæk, Viborg og RYK at overbevise Sundhedsstyrelsen om, at det er på tide at få revideret 
den redegørelse fra 1994, som stadig er grundlaget for rehabiliteringen af rygmarvsskadede i 
Danmark. Der har været et møde i Sundhedsstyrelsen, som fremlagde en ambitiøs plan for 
færdiggørelse af redegørelsen omkring rehabilitering. Men på grund af manglende ressourcer 
har de udsat arbejdet på ubestemt tid. 
 
Politik 
Helle fortalte, at hun sammen med landsformand Susanne Olsen var til foretræde for 
Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg, for at gøre politikerne opmærksomme på, at 
mange medlemmer oplever at få frakendt dækning af merudgifter til mennesker med handicap 
efter servicelovens § 100. Helle fortalte, at samarbejdet mellem RYK og sekretariatet, herunder 
landsformanden, har været godt, og at det vil fortsætte fremover. 
 
Kosthæfte 
Helle gjorde også opmærksom på, at der er udarbejdet et kosthæfte og rettede i den forbindelse 
en stor tak til rehabiliteringscentrene. 
 
NoSCoS 
Helle gav igen ordet til Mikkel Bundgaard, som fortalte om deres samarbejde med NoSCoS. Det 
nordiske selskab for ansatte inden for rehabilitering af rygmarvsskader holder kongres hvert 
andet år og i år afholdes den i København. RYK er med i planlægningsgruppen omkring 
kongressen i København. Emnerne bliver smerter, spasticitet, blære-tarmproblematikker og 
seksualitet. På kongressen har RYK selv en workshop med fokus på aldring og senskader for 
mennesker med rygmarvsskader. Helle pointerede, at alle kan tilmelde sig NoSCoS. 
Tilmeldingen foregår via www.noscos.org – link til tilmeldingen vil fremgå af RYKs hjemmeside. 
Derudover fortalte Helle, at bl.a. Coloplast er hovedsponsor på NoSCoS, og at der bliver 
arbejdet på et nordisk brugermøde. Der bliver også arbejdet på en deltagerpris. Der vil generelt 
komme mere information om NoSCoS på RYKs hjemmeside. 
 
NORR 

http://www.noscos.org/
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Helle nævnte, at der i forbindelse med NoSCoS kongressen afholdes det sædvanlige møde i 
NORR. NORR er den nordiske sammenslutning af rygmarvsskadeforeninger. Lige nu har RYK 
formandskabet og står derfor for at planlægge NORR mødet. 
 
Spørgeskema vedr. blære- og tarmproblematikken 
Helle kom i sin beretning også ind på spørgeskemaundersøgelsen vedrørende blære- og 
tarmproblematikken. Helle fortalte, at det fortsat er muligt at deltage i spørgeskema-
undersøgelse og opfordrede til at alle deltog – cirka 350 havde deltaget. Spørgeskemaet er 
vigtigt, da den skal undersøge problematikker, som er væsentlige i forhold til livskvalitet. 
 
Medlemsarrangementer 
Helle fortalte, at når man sidder som formand for en lille organisation, så bliver man både stolt 
og glad over alle de arrangementer, som bliver gennemført over hele landet. Det er en 
fornøjelse at møde medlemmer og opleve deres engagement. 
 
RYK har haft fem arrangementer med Coloplast omkring serviceloven, hvor Jeppe Kerckhoffs, 
Dansk Handicap Forbund, holdte oplæg. Derudover har der været temadage hos Langhøj om 
biler og bilregler, som havde stor interesse hos medlemmerne. Helle nævnte, at det kunne de 
godt finde på at gentage. Der er afholdt fyraftensmøder i samarbejde med Fysiodema om 
AlterG og et arrangement hos ROPOX (hævesænke køkkener/vaske m.v.), der handlede om 
”kost og Motion”. Sidst nævnte ende med at der blev etableret to madklubber, som bl.a. bruger 
den kostvejledning, de fik til arrangementet. Helle takkede for samarbejdet med sponsorene. 
 
Helle fortalte, at de sammen med ROPOX (hævesænke køkkener/vaske mv.) har været i 
Næstved med et arrangement, der hed ”Kost og motion”. Aftenen endte med, at der blev 
etableret to madklubber, som bruger den kostvejledning, de fik til arrangementet. Helle takkede 
for samarbejde med ROPOX. 
 
RYK havde været meget aktive på den internationale rygmarvsskadede dag. De havde 
arrangementer i både Viborg, Hornbæk og på Rådhuspladsen. På Rådhuspladsen havde RYK 
en stand, hvorfra der blev budt på kaffe, musik og snak. 
 
Helle fortalte om Wings for Life Run. RYK er med til at sørge for, at ruterne er tilgængelige og 
deltager også i løbet. Helle kunne slet ikke lade være med at smile, da hun fortalte, at de havde 
haft en fantastisk dag ved Utterslev mose. Det skyldes blandt andet, at der er mulighed for at 
vise Ryk frem og komme i øjenhøjde med almindelig gående. 
 
Helle sluttede sin beretning af med at sige, at det har været fantastisk at følge de forskellige 
arbejdsgrupper og planlægningsgrupper, som gør et stort arbejde. Derudover sagde hun tak til 
alle, der deltager i RYKs arrangementer og som støtter RYK. 
 
Kommentarer fra salen 
Vibeke Sørensen synes, det er imponerende med alle de aktiviteter og roste beretningen fra 
formanden. Derudover nævnte hun, at RYK i årets løb havde mistet to markante personer. Den 
ene er Thomas L. Gertz, som har siddet i bestyrelsen i mange år og den anden er Jane 
Horsewell, som har været formand for RYK i flere år. Vibeke foreslog, at generalforsamlingen 
ærede deres minde ved at holde et minuts stilhed. 
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
 

Ad 4. Forelæggelse af revideret regnskab 
 
Kasserer Christian Sørensen gennemgik det reviderede regnskab. 
 
Kommentarer fra salen 
Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor der ikke i det forgangne år ikke er afholdt et seminar? 
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Helle forklarede, at afholdelsen kræver mange ressourcer og at bestyrelsen bliver nødt til at 
prioritere. Helle oplyste, at man forventer at det næste seminar kommer i 2021. 
 
Arven står uberørt, men der er nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave er at finde ud af, hvordan 
pengene bedst bruges. Der har på nuværende tidspunkt været flere muligheder i spil, men 
ingen beslutning er taget. Når arven bruges, skal det fremgå af regnskabet. 
 
Det blev bemærket, at bestyrelsen har valgt at give kørepenge til deltagere i et projekt om 
cannabis. 
 
Kassererens regnskab blev enstemmigt godkendt. 
 
 

Ad 5. Indkomne forslag 
 
Dirigenten konstaterede, at dette punkt udgår, da der ikke er indkommet nogen forslag. 
 
 

Ad 6. Valg af næstformand 
 
Keld Jensen er på valg og genopstiller. 
 
Ingen andre stillede op. 
 
Keld Jensen blev genvalgt til næstformand. 
 
 

Ad 7. Valg af kasserer 
 
Christian Sørensen er på valg og genopstille ikke. 
 
Johnny Jahn og Rita Nissen blev foreslået på generalforsamlingen og Solvej Hansen pegede, 
via en e-mail sendt til formanden, på sig selv. 
 
Dirigenten tolkede e-mailen fra Solvej Hansen således, at hun stillede op som kasserer, hvis 
der ikke var andre, der gjorde det. Det var der, og derfor var hun ikke på valg. 
 
Der var en præsentation af kandidaterne: 
– Johnny Jahn har været i bestyrelsen i nogle år, er uddannet civiløkonom og har været på 
arbejdsmarkedet i 15 år.  
– Rita Nissen har arbejdet med regnskab i 40 år og været kasserer i en idrætsforening. 
 
Rita Nissen blev valgt til kasserer med 33 mod 17 stemmere. 
 
 

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer for to år: 
– Jan Friis er på valg og genopstiller ikke, og Johnny Jahn er på valg og genopstiller 
– Jette Poulsen stillede op. 
 
Johnny Jahn blev genvalgt for to år, og Jette Poulsen blev valgt for to år. 
 
Der skal vælges et bestyrelsesmedlem for et år: 
– Cathrine Guldberg er på valg og genopstiller. 
 
Cathrine Guldberg blev genvalgt for et år. 
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Ad 9. Valg af to suppleanter 
 
Christian Sørensen og Peter Stegmann stillede op og blev valgt hhv. til 1. og 2. suppleant. 
 
 

Ad 10. Valg af to revisorer og en suppleant for disse 
 
Søren Ingvardsen og Solveig Hansen genopstillede og blev valgt. 
Ingen stillede op som revisorsuppleant, så der blev derfor ikke valgt nogen. 
 
 

Ad 11. Fremtidigt arbejde 
 
Helle fortalte, at Skymedie er i gang med at lave en ny hjemmeside og håber, den er færdig i 
løbet af det næste halve år. 
 
Der bliver arbejdet videre på det sundhedspolitiske område. 
 
På Neuro-rehab holder RYK ved Cathrine Guldberg og Jens Bo Sørensen et oplæg. 
 
Som noget nyt på Rygmarvsskadedes Dag har RYK indgået et samarbejde med foreningen for 
Rygmarvsbrok. Samarbejdet hedder SMUK-fest. Det går ud på, at der vil være 10-15 pladser, 
som er øremærket RYK, og deltagerne vil blive en del af rygmarvsbroks camp. Derudover er 
der ligeledes talt om et samarbejde om deltagelse i Ry Outdoor og en skitur til Norge. 
 
Der er indgået samarbejde med Ry Outdoor, hvor forskellige aktiviteter kan afprøves. 
 
Der blev også fortalt om en skitur til Norge. 
 
RYK har indgået et samarbejde med Advokatfirmaet Grove og Partner. De vil stille gratis 
rådgivning til rådighed for RYKs medlemmer, men skal de køre en sag, er det mod betaling. 
Hvordan rådgivningen skal foregå er endnu ikke besluttet, men det kan være via telefon eller 
møder på bestemte dage. Kontaktpersonen til Grove og Partner hedder Søren Larsen.  
 
Der arbejdes på en temadag for ”gående” rygmarvsskadede. 
Vedrørende temadag angående mennesker med rygmarvsskade, bliver der nedsat en 
arbejdsgruppe. 
 
Kommentarer fra salen 
Christian Sørensen fortalte lidt om SMUK-fest, blandt om fine toilet- og badefaciliteter, samt 
sovemulighederne. Derudover fortalte han, at en minicrosser kan lejes for 350 kr. 
 
Hans Peter Vestergaard foreslog, at der kom fokus på at lære folk at køre deres kørestol 
ordentligt. Han fortalte, at hverken Hornbæk eller Viborg har fokus på dette. 
 
Hanne Kokholm foreslog, at RYK kunne reklamere for svømmetræning. Der er flere muligheder 
og i hendes klub mangler de medlemmer. Hun fortalte, at det koster 300 kr. pr. halve år og 
træningen foregår en gang om ugen. 
 
Grethe Berthelsen fortalte om gode biografture i to fælles biografer i Hørsholm, hvor der er en 
række pladser til kørestolsbrugere. 
 
Leck … foreslog, at der blev afholdt et arrangement i fx Amager Strandpark, hvor man kan vise 
sin bil frem og dele erfaringer med hinanden. 
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Lars Sørensen suppleret med, at noget lignende allerede foregår to gange om året i Viborg. Her 
viser leverandører deres biler frem og fortæller om bilregler. UlykkesPatientForeningen holder 
oplæg. 
 
Jørgen Witt foreslog, at der kom flere konkrete forslag til boligformer til folk med handicap, 
hvilket er et område, som RYK vil arbejde videre med. 
 
Jan Friis fik ordet og takkede først bestyrelsen for samarbejdet. Derefter foreslog han, at man 
bearbejdede politikerne mere systematisk, når de viser interesse for området. 
 
Cathrine Guldberg fortalte, at hun sammen med Kenneth Ørbæk har indgået et samarbejde 
med organisationen bag fitnesscentrene om at kategorisere fitnesscentrene. 
 
Helle fortalte, at hun har skrevet om de kommende arrangementer og at sommerkursus i uge 30 
er udsolgt fuldt booket, men der er oprettet en venteliste. Derudover fortalte hun, at der til 
efteråret bliver afholdt en temadag om lånebil. Her vil der være fokus på, hvordan man kan få 
det lagt ind i sin forsikringspolice, at man skal have en lånebil. 
 
 

Ad 12. Eventuelt 
 
Hanne Kokholm kom med gode idéer til salg af bil. 
 
Stig Langvad roste Birgitte Bjørkmans store arbejde som redaktør på RYK! magasinet. Salen 
stemte i med bifald. 
 
Landsformand Susanne Olsen fortalte, at forbundet er stolte af at have RYK som specialkreds, 
og den bliver ikke mindre, når man hører alt det, som RYK har gang i. Susanne roste Helle for 
hendes store arbejde som formand. 
 
Susanne roste også bestyrelsen for deres arbejde. 
 
Susanne sluttede af med at opfordre salen til at støtte op om kampagnen #enmillionstemmer. 
 
Herefter takkede Anders J. Andersen af som dirigent. 
Helle bad forsamlingen give Anders en hånd for hans arbejde som dirigent. 
 
Derudover takkede Helle Christian for hans arbejde som kasserer og overrakte ham en gave. 
 
Helle takkede også tak Jan Friis for samarbejdet omkring den nye hjemmeside og hans arbejde 
i bestyrelsen. Også han fik overrakt en gave. 
 
Til sidst sagde Helle en stor tak til Coloplast, som var vært for generalforsamlingen og overrakte 
en repræsentant for Coloplast en gave. 
 
Helle sagde tak til alle deltagerne på generalforsamlingen. 
 


