
Tid: 17. juni 2020 kl. 10.00 -16.00 
Sted: Danske handicaporganisationer, Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup 
Deltager: Cathrine Guldberg, Johnny Jahn, Rita Nissen, Jette Poulsen, Peter 
Stegman og Helle Schmidt 
Afbud: Keld Jensen 
 
1. Valg af mødeleder: Helle Schmidt 
    Valg af referent: Cathrine Guldberg 
 
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt 
 
3. Godkendelse af referat af 2. februar og 4. april 2020: Referaterne godkendt 
 
4. Velkomst og præsentation af dagen (HCS). 
 
5. Kommende arrangementer, status og evaluering (HCS) 

• Generalforsamling 2021 (HCS)  
o Musholm den 22. Maj 2021 
o HCS spørger DHF om valg proceduren. 
o Rita & Johnny udfærdiger oplæg til invitation 

• Handicapformidlingen  
o 2 arrangementer Efterår 2020 - Sjælland / Jylland 
o Oplæg omkring BPA 

• RYK & DHF Nord Vest - 2. oktober 2020 
o Oplæg ved psykolog Erla Højsted “Balsam for sjælen” 
o Underholdning ved Sussi & Leo 

• LOBPA - Fyraftensmøder på henholdsvis VCR og Hornbæk 
o Afventer arrangements datoer. 

• Sommerkursus Uge 30: 
o Økonomi - Rita deltager ikke på uge 30. 
o Helle deltager hele uge 30. Udlæg mv. varetages derfor af Helle. Jette deltager en 

del af ugen. 
o Zoom møde i planlægningsgruppen den 11. juni. 
o Kurset bliver afholdt under hensyntagen til sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
o Der er pt. 105 deltagere 
o Coloplast har meldt afbud - RYK forhører sig om andre virksomheder ønsker at 

sende hjælper. 
o Qufora har ønsket at deltage. 
o Bestyrelsen opfordre at der betales med MobilePay i baren. 

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

• Rehab 2. - 4. september 2020 

o Rehab flyttet til den 7. – 9. april 2021 i Bella Center, København. 
• Seminar 2021 

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

o Tema “Trivsel og velvære” 
o Arbejdsgruppe Helle, Rita, Jette, Johnny.  

 
 

 



• Jubilæum 2022 
o Arbejdsgruppe Stig, Jette, Rita, Johnny, Peter og Helle. Møde den 18. juni kl. 15.00 

i Taastrup. 
• Kongressen - Oktober 2020 
• Qufora fyraftensarrangementer - Planlægningen genoptages 
• RehabMobility - Evt. kommende fyraftensarrangement 

6. Ny hjemmeside – via Sky Media (HCS) 

• Jette, Johnny og Helle har haft møder med Sky Media, hvor der er lavet rammer for en ny 
hjemmeside. Arbejdsgruppen forventer at hjemmesiden er færdig til efteråret. 

7. Sundhedspolitisk 
• Mikkel Bundgaard er blevet valgt ind i bestyrelsen for Kontinensforeningen. 
• Der er afgivet høringssvar til ny sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjylland. 

8. Nyt fra Hornbæk og Viborg 
• Hornbæk:  

o Mentorkoordinator Cathrine Guldberg har igen fået lov til at besøge Hornbæk efter 
Corona, som ellers er lukket ned for andre besøgende.  

o Læringscafé med RYK er ligeledes startet op igen. 
o Plejeleder Rene Richard Andersen er blevet ansat i en lignende stilling på RH. 
o Pr. 20. september 2020 ændres navnet Klinik for Rygmarvsskader til Afdeling for 

Rygmarvsskader. 
• Viborg: 

o Viborg er stadig lukket ned for besøgende.  

9. Økonomi (RN) 
• Sponsoraftale Qufora - Siddende sommertræning 
• Arv - Ansøgning om støtte 

o Der har været en del ansøgninger om bidrag til mindre projekter fra vores arv. 
Bestyrelsen fastholder den tidligere beslutning om at arven skal bruges til bl.a. en 
større konference i jubilæumsåret og en jubilæumsbog, som alle RYK’s medlemmer 
kan få glæde af. 

• Kr. 50.000 fra Coloplast  
o Bestyrelsen har besluttet at pengene bruges til ekstern støtte til bestyrelsens 

arbejde. Helle har kontakten til Coloplast.  
• Regnskab for 2019 - revideret og godkendt.  

o Regnskabet bliver lagt på hjemmesiden. 

10. Håndbøger 
• Bestyrelsen har besluttet at lægge de nuværende håndbøger i PDF form på hjemmesiden. 
• Der vil blive søg midler til at få oversat den Svenske Rygmarvsskadede håndbog til vores 

hjemmeside samt en pjece til uddeling. 

11. DrugStars 

• Donationsuddelingsevent - 11. september 2020 
• Birgitte deltager som presse og fra bestyrelsen deltager Rita og Helle. 

 

 



12. COVID-19 

• I en meget anderledes COVID-19 tid har der været et rigtig godt samarbejde med Viborg og 
Hornbæk. Stor tak til både Hornbæk og Viborg for at bistå med vores mange spørgsmål til 
gavn for vores medlemmer omhandlende COVID-19. 

• Stor tak til vores redaktør Birgitte Bjørkman og professor Fin Biering-Sørensen for hjælp til 
oversættelse og publikation af de 2 dokumenter til brug ved indlæggelse. 

• RYK’s medlemmer kan ved indlæggelse med COVID-19 kontakte Rehabiliteringscentrene, 
hvis der skulle være behov for det. 

• LHIF (Lyngby Handicap Idræt) og Cathrine Guldberg har haft stor succes med Siddende 
træning LIVE på Facebook. Dette har både åbnet nye muligheder for online træning, men 
også givet RYK’s medlemmer via et sponsorat fra Qufora en mulighed for at træne 
Siddende træningen hen over sommeren. 

13. Orienterings punkter: 

• ESCIF - Værnemidler (forbeholdt rygmarvsskadede) 
o RYK og Ulykkespatientforeningen udsender i samarbejde værnemidler efter 

retningslinjer udsendt af ESCIF. 
o RYK står for udsendelsen og maskerne kan søges via www.ryk.dk 
o Den første sending er på vej. 

• DHF - Værnemidler 
o DHF har yderligere fået mulighed for at sende værnemidler ud til deres medlemmer 

mod betaling af porto. 
o Der var FU møde den 14. juni 2020. Helle deltog. FU arbejder intenst for at 

sikre indtægter til forbundet. Der arbejdes ligeledes med kongressen.  
o Der er hovedbestyrelses møde den 20. juni 2020. Helle deltager. 

• Møde i Rådet for større badesikkerhed - Flyttet til september 
o Helle deltager 

• Gratis debat om sundhedsvæsenet efter Corona tiden  
o Coronakrisen har vist, at det danske sundhedsvæsen kan meget mere, end vi 

troede. Fleksibiliteten og forandringsvilligheden har været imponerende – men 
krisen har også afsløret mangler og behov for at finde nye løsninger. Der laves 
derfor en række online sessioner som udgør konferencen “Hvad nu 
Sundhedsvæsen? ” Den første session var den 11. juni. Deltagelsen er gratis. 

o Mikkel Bundgaard og Jens Bo Sørensen deltager. 

14. Evt. 

• Jagt for mennesker med funktionsnedsættelse 
o Vi har fået en henvendelse fra en familie fra Ringkøbing som gerne vil starte jagt op 

for folk med funktionsnedsættelse. 
o Keld er tovholder 

• RYK Facebook administratorer  
o Der er blevet ryddet op i administratorer på vores FB gruppe. 

• RYK Magasin indhold 
o Bestyrelsen har besluttet at nedsætte en redaktions grupper som mødes 4 gange 

om året med redaktøren for bl.a. at drøfte indhold. Fra bestyrelsen deltager Jette, 
Rita og Helle. 

 
 

http://www.ryk.dk/


15. Næste møde: 

• Primo september - Doodle sendes ud  
 


