
Tid: 2. februar 2020 kl. 12.00 -19.00 
Sted: Kildehøjen 1, 4690 Haslev  
Deltager: Cathrine Guldberg, Keld Jensen, Johnny Jahn, Rita Nissen, Jette Poulsen, Peter 
Stegman og Helle Schmidt 
Afbud: Christian Sørensen 
 
1. Valg af mødeleder: Keld Jensen 
    Valg af referent: Cathrine Guldberg 
 
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt. 
 
3. Godkendelse af referat af 2019: Referatet godkendt. 
 
4. Velkomst og præsentation af dagen (HCS). 
 
5. Kommende arrangementer, status, evaluering og nye initiativer (HCS) 

• Generalforsamling 2020 (HCS)  
o Langhøj Århus den 16. maj 2020 
o Veteran Jacob Panton kommer og holder oplæg. 
o Jan & Craig bliver spurgt om de vil levere musikken. 
o Indkaldelse til RYK Magasin er sendt til Birgitte. 
o Tilmelding til generalforsamling til Johnny. 
o Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

▪ Formand Helle Schmidt  
▪ Bestyrelsesmedlem Cathrine Guldberg 
▪ Bestyrelsesmedlem Peter Stegman  

• Ny hjemmeside – via Sky Media (HCS) 
o Vi har oprettet en arbejdsgruppe til udvælgelse af indhold. 

• Wings for Life - Søndag den 3. Maj 2020 (JP/HCS) 
o Næste møde med Red Bull er onsdag den 5/2 2020. 
o Wings for Life World Run bliver arrangeret i samarbejde mellem Red Bull, Sparta og 

RYK. 
o I år er der blevet trykt plakater og Roll Ups til markedsføring af eventet. 
o Begivenheden er oprettet på FB. 
o Red Bull foreslår følgende byer: København, Århus, Odense og Aalborg. 
o Den 27/2 2020 arrangere Red Bull et event i KBH for promovering af Wings for Life. 
o Sparta deltager igen i år. 

• 2 arrangementer hos AutoMobil - Status 
o 2 gode arrangementer med fin tilslutning. 

• Lobpa - fyraftensmøder på henholdsvis VCR og Hornbæk 
o Afventer arrangements datoer. 

• Adventure resort for handicappede med base i Panama - Marts/April 2020 
o Turen bliver desværre ikke til noget pga manglende fondsmidler. 

• Sommerkursus Uge 30: 
o Keld har deltaget på planlægningsmødet. 
o Økonomi - Rita deltager ikke på uge 30.  
o Helle er den eneste fra bestyrelsen, der deltager på uge 30. Udlæg mv. varetages 

derfor af Helle. 
• RY Outdoor arrangement - 2020 

o Arbejdsgruppe: Helle, Jette, Johnny & Tina Andrea. 
o Der afholdes møde i arbejdsgruppen. 

 
 



• Royal Run - 2020 
o Begivenhed oprettes. 
o RYK opretter et hold i København, men står ikke for parkering, toilet forhold mv. Det 

må de enkelte deltagere selv orientere sig om. 
• Smuk fest - 2020 

o Der har været en artikel i RYK Magasinet om Smuk fest, om det at deltage på Smuk 
fest. 

o Vi deltager på Rygmarvsbrok foreningens camp med ca. 10 pladser. 
o Tilmelding til Helle. 

• Fyraftensmøde - Qufora 
o Cathrine og Helle har holdt møde med MBH - Qufora vil være værter for omkring 6 

lokale arrangementer 
o Datoerne og by for afholdelse af møderne: 

▪ 15. april -  København 
▪ 28. april - Nordjylland 
▪ 29. april - Midtjylland 
▪ 12. maj - Ringsted 
▪ 9. juni - Kolding 
▪ 10. juni - Odense 

o Der bliver skrevet kort notits i RYK Magasinet. Derudover bliver der sendt invitation 
ud via mail og FB. 

• REHAB 12.-14. maj 2020 
o Vi deltager på Aktivitetszonens Vidensområde. Cathrine tovholder. 

• Neuro Rehab 2021 
o Helle sidder i arbejdsgruppe med Jens Bo omkring planlægning af Neuro Rehab 

2021. 
• Seminar 2021 

o Der er reserveret datoerne 21. - 23. maj 2021 på Musholm til afholdelse af Seminar 
i 2021. 

o Der nedsættes arbejdsgruppe. 
• Jubilæum 2022 

o Der nedsættes arbejdsgruppe. 

 
6. NoSCoS  

• NoSCoS 2019 var en succes. Stor tak til alle der var med til at sætte promovere RYK. En 
særlig tak til Jens Bo, der sad i styregruppen. 

 

7. Videncenter for Neurorehabilitering   
• I forbindelse med det nye Videncenter for Neurorehabilitering på RH er RYK repræsenteret 

af Jens Bo Sørensen i styregruppen. 

 
8. Sundhedspolitisk 

• RYK har i samarbejde med Coloplast og Qufora startet et samarbejde omkring vigtigheden, 
formidling og kendskab af TAI. 

• Vederlagsfri fysioterapi – emnet drøftet og det vil være noget, at bestyrelsen vil have fokus 
på. 

 

 

 

 

 



9. Nyt fra Hornbæk og Viborg 
• Hornbæk:  

o Det er blevet oplyst på Hornbækgruppe mødet, at kontrol patienter kun kan få 
ophold af 2 ugers varighed. 

o Derudover er det blevet oplyst at Grønlandske patienter ikke længere kan blive 
henvist til RH - Hornbæk. 

o Byggeriet nyt N-Hus påbegyndt den 22/1 2020 
• Viborg:  

o Ny klinikchef Kåre Severinsen 
 
10. Økonomi (RN) 

• Der er indgået ny sponsoraftale med Coloplast for 2020.  

 
11. ESCIF - 6. - 8. Maj 2020 

• RYK deltager i ESCIF.  

 
12. Drugstar - Status 

• Status på Drugstar - Vi har pt. 89.750 stjerner - kr. 6.282,50. 

 
13. Cannabis projektet - Status 

• RYK har sagt ja til at støtte Cannabis projektet økonomisk med kr. 100.000 til dækning af 
transport (kørepenge) for deltagerne. 

• Projektgruppen har forespurgt, om midlerne kan bruges til noget andet end kørsel, men 
bestyrelsen fastholder at støtten skal bruges på at kompensere deltagerne for deres 
kørselsudgifter.  

 
14. Orienterings punkter: 

• Møde med Ulykkespatientforeningen 
o RYK’s bestyrelse er inviteret til besøg på Ulykkespatientforeningen. Vi har takket ja 

og ser frem til et spændende besøg. 
 
15. Evt. 

• Brev fra The Spinal Cord Paralytics Association - (Tyrkiske rygmarvsskade forening) 
o RYK har modtaget en mail fra vores søsterorganisation i Tyrkiet om et fremtidigt 

arbejde. Det lyder rigtig spændende og bestyrelsen tager kontakt til TOFD. 
• Kostpjece og Tarm hæftet ligger nu på RYK.dk 
• Besøg fra Uganda - Der planlægges besøg fra RYK’s søsterorganisation SIA i Danmark. 

RYK deltager gerne i besøget. 
• Mail fra Kørestolsdans i DK vedr. Sponsor middag. 

o RYK kan ikke købe sponsorbilletter, men opfordre Kørestols DK om at lægge deres 
event op på RYK’s Facebook gruppe. 

• Patientrepræsentant til Kontinensforeningen - Mikkel Bundgaard forespørges om at deltage 
i Kontinensforeningen. 

• Mail fra Birgitte – Tryksår – tages med som et punkt på næste møde. 

 
16. Næste møde: 

• Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med mødet med Ulykkespatientforeningen. 
Afventer mødedato. 

 
 

 
 


