
Referat - RYK ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. 
tiltag i forbindelse med Covid 19 m.m. 

  
 
Tid: Lørdag den 4. april 2020 kl 1300 
 

Sted: online via zoom 
  
Tilstede: Keld Jensen, Rita Nissen, Christian Sørensen, Jette Poulsen, Cathrine Guldberg, 
Peter Stegman og Helle Schmidt  
 

Afbud: Johnny Jahn 
 
 
Referent/mødeleder: Helle Schmidt 
 
 
Punkt 1: Generalforsamling 2020  
 
Helle orienterede: vi står i en historisk krise, hvor Covid 19 har lukket samfundet ned. 
Statsministeren har talt om langsomt at åbne landet op igen efter påske, men det er ikke 
realistisk at tro, at det bliver tilladt at mødes til større arrangementer de næste måneder. 
Vores målgruppe er en sårbargruppe og må derfor nødvendigvis skærmes. Der skal derfor 
tages stilling til, om den planlagte generalforsamlingen skal aflyses. 
 
Punktet drøftet og en enig bestyrelse besluttede at aflyse generalforsamlingen på 
ubestemt tid og muligvis indtil foråret 2021. Det blev ligeledes besluttet, at dersom 
situationen ændrer sig, så tages beslutningen op til fornyet overvejelse. 
 
Bestyrelsen med den nuværende sammensætning vil fortsætte indtil, der bliver mulighed 
for at afholde en generalforsamling. 
 
Johnny skriver til dem, der har tilmeldt sig generalforsamlingen. 
 
Helle lægger opslag op på de facebook (begge facebooksider), får Peter Bo til at lægge op 
på hjemmesiden samt på mail. 
 
Helle kontakter vores værter til generalforsamlingen Langhøj og aflyser for nu.  
Helle kontakter Jakob Panton og aflyser foredraget. 
 
 
Punkt 2: Sommerkurset i uge 30 
 
Sommerkurset er på nuværende tidspunkt ikke aflyst, men skolen er pt. lukket ned og vi 
må være forberedte på, at det kan blive nødvendigt at aflyse. 
 
 
Punkt 3: Information til vores medlemmer om Covid 19 situationen 
 
Punktet drøftet og beslutningen om følgende fastholdes:  



 
Vi opfordrer vores medlemmer til at holde sig opdateret på Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside, hvor man kan finde de nyeste anbefalinger.  
Derudover vil der komme opdateringer fra vores sundhedspolitiske konsulenter på 
facebook og hjemmeside, hvis der kommer informationer fra henholdsvis Hornbæk og 
Viborg eller andre specifikke informationer. Helle nævner det i sit opslag. 
 
 
Punkt 3: Ny computer til formanden. 
 
Formandens computer er gået i stykker pga. fugt og kan ikke laves. Det blev derfor 
besluttet at indkøbe en ny computer til formanden. 
 
 
Evt.:  
 
Bestyrelsen vil, så længe det ikke er muligt, at mødes fysisk afholde videomøder, når der 
er behov. 
 
 
Mødet afsluttet kl. 1430 
 


