
Dagsorden - RYK bestyrelsesmøde 

 
 
Tid: 2. februar 2019 kl. 10-14.30 (kl. 14.30-18.30 møde med vores Ildsjæle) 
Sted: Comwell Hotel, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 
Tilstede: Christian Sørensen, Kenneth Ørbæk, Jan Friis, Keld Jensen, Cathrine Guldberg, Jette 
Poulsen og Helle Schmidt 
Afbud: Johnny Jahn 

 
 
1. Valg af mødeleder: Kenneth Ørbæk 
    Valg af referent: Cathrine Guldberg 
 

 
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden er forkortet pga. mødet med Ildsjæle senere idag. 
 
3. Godkendelse af referat af 13. oktober 2018: Det endelige referat udsendes sammen referatet fra 
idag. Ansvar HCS/KØ/CG 
 
4. Velkomst og præsentation af dagen (HCS) 
 
5. Kommende arrangementer, status, evaluering og nye initiativer (HCS) 

 
• Generalforsamling  2019 (HCS)  

o Deadline til magasinet 1. februar 2019  
o Oplægsholdere: Forslag om at Futura holder et oplæg med resultater fra 

medlemsmøde og den Ideelle bolig. Og oplæg med Coloplast og en læge omkring 
Peristeen. 

o Underholdning: Forslag om at vi spørger Jan & Craig om de vil spille. 
o Referent: Birgit Dahl 
o Dirigent: Jesper Jarl fra DUKH forespørges. 
o Ny kasserer skal findes. 
o Opslag på hjemmeside og facebook omkring generalforsamling og at vi søger 

Kasserer og bestyrelsesmedlemmer. 
o Christian undersøger muligheden for en vedtægtsændring omkring eksterne 

kasserer. 
• Temadage med COLOPLAST. (HCS) 

o Der bliver ikke afholdt temadage med Coloplast i 2019, da de ud over at bidrage 
med et årligt sponsorat til RYK, ligeledes er en af 2 hovedsponsore til NoSCoS og 
er værter for vores generalforsamling. 

• Temadage med FYSIODEMA - AlterG (HCS). 
o 3 nye temadage i foråret - Odense, Horsens og Næstved. 

• Sky Media - Film om RYK (HCS).  
o Filmen om RYK er færdig. Filmen bliver released her i februar. 

• Ny hjemmeside – via Sky Media (HCS)  
o På møde omkring ny hjemmeside deltager Jan Friis og Helle Schmidt. Jan 

fremsender forslag til mødedatoer.  
• RYKs Håndbøger (HCS). 

o Håndbøgerne trænger til et brush up. De er meget efterspurgte, og skal også 
lægges digitalt på hjemmesiden. 

o Fondsmidler skal søges.  



o Vi søger på hjemmesiden og FB efter medlemmer der vil deltage i arbejdsgruppen 
omkring revidering af RYK’s håndbøger. (HCS/CG)  

• SCI dag - Torsdag den 5. September 2019 (KØ/JF) 
o Københavns kommune og politiet søges. 
o Afholdes Rådhuspladsen 
o Kaffevogn 
o Trækplaster? (Basket) 
o Musik 

• Wings for Life - 5. Maj 2019 (JP/HCS) 
o 2 hold oprettet på FB 
o 22. februar kører Helle og Jette ruten sammen med Red Bull 
o Løbene bliver kørt i København og Viborg 
o Helle forestår opvarmning 

• Royal Run - 10. Juni 2019 
o Fælles mødested 
o Mulighed for Paraløb 
o Løbet bliver slået op på FB 

• Neuro Rehab - 17. Juni 2019 (HCS) 
o Helle sidder med i arbejdsgruppen 
o Jens Bo og Cathrine er inviteret til at holde oplæg omkring brugerinddragelse 
o RYK har en gratis plads 
o RYK vil have en stand i fordybelsesområdet 
o Vi tager kontakt til udstillere i forhold til flere pladser på konferencen. 

• Status fra arbejdsgruppe - Sundhedsstyrelsen - Revision af retningslinjer for behandling af 
rygmarvsskadede. 

o Sundhedsstyrelsen har nedprioriteret revisionen, hvorfor arbejdet pt. ligger stille. 
• Uge 30 - drøftes med kursuslederen John Hinrup på mødet med ildsjæle. 

o Programmet er snart på plads og kommer med i næste RYK magasin 
o Som noget nyt i år oprettes et ungdomshold 
o Tema i år er bæredygtighed 

• ESCIF - 27. - 29. Maj 2019 - Göteborg (HCS) 
o Birgitte, Helle og Mikkel deltager - der bliver søgt fondsmidler til dækning af 

udgifterne. 
o Abstrakt sendt ind og accepteret. Vi præsenterer RYK’s nye film og vejen dertil. Og 

der er ligeledes indsendt abstrakt vedr. Mentorordningen, som enten bliver som en 
poster eller en oral præsentation. 

• NoSCoS 2019 - 11. - 13. September 2019 - Scandic Copenhagen 
o Hovedsponsor Coloplast/MBH 
o Mikkel og Helle sidder med i den videnskablige del af konferencen og har fået tildelt 

en 1 ½ times workshop henvendt til brugeren. Workshoppen kommer til at hedde 
“Jane Horsewell workshop” til minde og ære om Jane Horsewell. Indholdet er under 
udarbejdelse, men vil omhandle “At blive gammel med en SCI”. 

• NORR møde - 10. September 2019 (HCS) 
o Helle har kontaktet Wellspect som har tilbudt at være værter for NORR mødet. 
o Mødet bliver afholdt i Handicap organisationernes hus 

• Overflytning af mail adresser  
o  Vi ønsker at beholde RYK.dk 
o Helle og Jan kigger på det. 

• RYK! Magasin drøftes på mødet med ildsjæle 

o Vigtigt som redaktør at holde sig ajour om hvad der sker på vores område. 
Også vigtigt med input og gode idéer fra bestyrelsen og medlemmerne. 
 



• RY outdoor arrangement - 7. - 9. Juni 2019 
o Tina Andrea Møller har gjort opmærksom på RY outdoor og opfordret til at RYK 

bliver en del af RY. 
o RYK lægger info ud på FB. 
o Kenneth og Helle har kontakten til Tina Andrea/festivallen 

• Fællesskab - ideel bolig  
o Arbejdsgruppe: Stig Langvad, Helle og Birgitte B 
o Dialog med RealDania omkring “Ideel bolig”.  
o Medlemsmøde i foråret hvor medlemmerne kan komme med ideer omkring bolig og 

boligfællesskab. 
• T-Basen (tilgængelighedsbasen) (JBS) 

o Jesper R Hansen og Jens Bo har tidligere stået for T-basen. T-Basen er ikke 
længere tilgængelig på hjemmesiden, da den ikke er opdateret. 

o Lige nu har vi ingenting, så måske er det bedre at linke til T-Basen igen på 
hjemmesiden og gøre medlemmerne opmærksom på den på FB. 

 
6. Møde med Coloplast den 7. januar herunder oplæg for Coloplast i 2019 

• Ingen temadage i 2019 
• Ny kontrakt med Coloplast under udarbejdelse 
• Sponsoraftale omkring oplæg for nye medarbejder 4 gange om året fortsætter. 

  
7. Sundhedspolitisk - punktet drøftes under mødet med sundhedspolitiske konsulenter Jens Bo 
Sørensen og Mikkel Bundgaard. 
  
8. Selvbetjeningsløsning ifm testamente (KØ) 

• Kenneth har undersøgt om muligheden for at vi i RYK kunne bruge 
selvbetjeningsløsningen, men den er ikke for foreninger. 

• Hvis man ønsker at gratis hjælp til udfærdigelse af testamente til støtte af eks. RYK, kan 
DHF kontaktes. 

 
9. RYK’s arv. (HCS) 

• Forslag til brug af arven: PhD projekt med forskning af eks.Rosen, knogleskørhed mv. 
• Stig Langvad Birgitte Bjørkman og Helle arbejder videre - der tages kontakt til Gå Johnny.  

 
10. Nyt fra Hornbæk og Viborg 

• Hornbæk:  
o Store problemer på Hornbæk med aflyste tider i ambulatoriet. 
o Møde på Hornbæk den 6.februar 2019 omkring problematikken og ressourcerne på 

RH. 
• Viborg: 

o Helle har været på besøg og fortalt om RYK, afholdt læringscafé og møde med 
ledelsen. 

 
11. Økonomi (CS) 

• Årsregnskab 2018 gennemgået 
• Budgettet godkendt 
• Helle skal have ny PC, den gamle er død 

. 
12. Evt. 

• Punkter til dagsorden til næste møde: 
o Helle holder foredrag for Rotary mod et bidrag til RYK 
o Kenneth har fundet en IT ekspert der gerne vil kigge på redaktørens pc 



o Indsamling fra turen til Paris - Beløbet er gået ind på Lars Sørensens konto og skal 
oplyses og flyttes til foreningens konto - til brug for regnskabet 2018 

o Kenneth foreslår et samarbejde med Fitness world og et tilbud til vores medlemmer. 
 
13. Næste møde: 

• 30. Marts 2019 
 
 

 


