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GENERALFORSAMLING  
2. oktober 2021 – Ejner Hessel, Tilst 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning (findes på ryk.dk senest 14 dage før generalforsamlingen) 

4. Forelæggelse af revideret regnskab (findes på ryk.dk senest 14 dage før 
generalforsamlingen) 

5. Indkomne forslag – ingen forslag at behandle på generalforsamlingen 

6. Valg af formand for ét år – på valg er: Helle Schmidt (genopstiller) 

7. Valg af næstformand for 2 år – Keld Jensen er på valg (genopstiller) 

8. Valg af kasserer for 2 år – Rita Nissen (genopstiller) 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer for to år – 
Johnny Jahn er på valg (genopstiller) og Jette Poulsen er på valg (genopstiller) 

10. Valg af to bestyrelsesmedlem for et år – Cathrine Guldberg er på valg (genopstiller) 
Peter Stegman (genopstiller) 

11. Valg af to suppleanter  

12. Valg af to revisorer og en suppleant for disse 

13. Fremtidigt arbejde 

14. Eventuelt 

 

Velkomst ved RYK, Ejner Hessel og Handicapformidlingen 

Helle byder velkommen og giver ordet til Thomas, Handicapformidlingen, som sammen med 
Ejner Hessel er vært: Dejligt at se så mange oven på en lang periode med corona. 
Handicapformidlingen har fire rigtig gode kolleger med – vi fortæller gerne, hvad vi laver. Tak 
til RYK for det gode samarbejde – tak til Simon og Anita fra for det gode samarbejde. I folder 
ligger der et særligt tilbud om Ejner Hessel bil.  

Simon fra Ejner Hessel byder også velkommen: Rasmus ved alt om opbygning mv., og Anita, 
som tager billeder, er marketingchef. Vi står alle til tjeneste med svar på spørgsmål og 
yderligere info om Mercedes.  

Ad 1. Valg af dirigent 
Formand Helle byder velkommen og takker også for det gode samarbejde. I mappen ligger 
køresedler og stemmesedler.  

Helle foreslår Birgit Dahl som referent, som dirigent foreslås Viggo Rasmussen, begge valgt 
med applaus. 

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (8 uger før), 
annonceret i RYK, og dagsorden var offentliggjort juni 2021 i RYK! magasin nr. 2/2021 samt 
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på www.ryk.dk. Regnskab og beretning ligger også tilgængeligt inden for den fastsatte frist. Vi 
kan dermed fortrøstningsfuldt gå videre til næste punkt 

Ad 2. Valg af stemmetællere 
Som stemmetællere meldte sig to frivillige: Barbara og Solveig. Det pointeres, at alle RYK-
medlemmer er stemmeberettigede. 

Mikrofonholder er Thomas.  

Ad 3. Beretning 
Formand Helle Schmidt har ordet: 

Det bliver en lang beretning, dækkende et par år. Den har ligget på vores hjemmeside, så jeg 
går ikke i dybden med punkterne. 

Sponsorer: Det er svært at lave arrangementer uden, så vi føler stor taknemmelighed for alle, 
f.eks. i dag Ejner Hessel og Handicapformidlingen. Vi er også særligt glade for Coloplast, som 
støtter os hvert år. Qufora har nu også meldt sig med et årligt tilskud til drift af RYK – det 
betyder meget for os, da vores rammebevilling ikke er blevet større. Det kan ofte være et 
puslespil at få det hele til at gå op. 

Sundhedspolitisk forsøger vi at markere os og gøre en forskel. Selv om vi har været lukket 
ned, har vi haft travlt. Mikkel Bundgaard (Jylland) og Jens Bo (Sjælland) har rigeligt at se til – 
vi takker for deres kæmpe arbejde. 

Medlemsarrangementer: Vi forsøger altid at lave et i øst og et i vest. I år bliver der flere i øst – 
det er ikke altid, vi kan dele sol og vind lige. Keld er den eneste fra Jylland i bestyrelsen. 

Hornbæk: Rehabilitetscenter på Sjælland flytter til Glostrup. Det virker for mange som en 
voldsom ting, da de har et særligt forhold til det sted, hvor man altid er kommet. Men det 
bliver altså nyt med Glostrup, og vi har haft repræsentanter fra RYK til at give deres besyv 
med omkring indretning osv. Så man er kommet langt, og vi har påvirket mange ting. Der 
bliver også familiehus, så det bliver dejligt, det hele bliver samlet ét sted. Mange har spurgt, 
hvorfor vi accepterer denne flytning til Glostrup – men det er uden for vores indflydelse. Nu 
gør man det bedste, for at vi får det så godt som muligt.  

Samarbejde med Hornbæk og VCR er værdifuldt, og vi har sparret super godt. Kontrolbesøg: 
HUSK at overholde eller melde afbud. Ca. 15% udebliver uden afbud. Det gør det svært at 
bede om flere ressourcer. Vi har et stort ansvar selv! 

Selv om der har været lukket ned, har vi været beriget med ildsjæle – nogen har taget sig af 
sårproblematik, andre har set på tarmudfordringer. Tak for det. Spørgeskemaudsendelse har 
været rigtig godt og givet godt resultat. Der kommer også videoer, sponseret af Qufora og 
Coloplast. RYK kommer til at stå som afsender. 

ESCIF har netop haft konference. NosCos og ESCIF er udbytterigt for os, så der har vi også 
valgt at bruge ressourcer.  

Under Covid-19 nedlukning har vi indset, hvor meget fællesskaber betyder. Vi skal række ud til 
dem, der ikke har de store ressourcer. 

Papirer med ved indlæggelse: Dette arbejde har haft stor betydning, da det er så vigtigt for en 
gruppe som os at have papir med ved indlæggelse med nødvendig information. 

http://ryk.dk/sites/default/files/documents/RYK%20beretning%20til%202019-%202020%20%282%29.pdf
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Wings for Life løb – hele startgebyret går til forskning inden for rygmarvsskade. I år blev der 
indsamlet 4,1 euro. Vi var et RYK-team på 57, det var sjovt og i en god sags tjeneste. Vi vil 
også gerne støtte op om det i Jylland, men der var næsten ingen tilmeldte i år, på trods af der 
var stillet bus til rådighed.  
Vi var også med i Royal Run – vi skal ikke selv arrangere noget, men er med for at markere 
os. Den inklusion er værdifuld for os alle. 

Uge 30: Afholdt både i 2020 og 2021 – fantastiske uger med venteliste. Forrygende at se både 
nye og gamle komme godt ud af det og opleve en masse ting. Sidste år holdt jeg 
morgensamling, bad om gode idéer til hvad vi kunne lave (i bestyrelsen har vi det sådan: Jo 
bedre input, jo bedre output). Der var et specifikt ønske om info omkring seksualitet og 
kærlighed, hvilket har ført til et par arrangementer i øst og vest. Deltagere var bredt fordelt og 
i flere aldersgrupper. 

Vi har også haft temadage om BPA, f.eks. med Handicapformidlingen. Dejligt med 
arrangementer med juridisk baggrundsviden, hvor vi kan få en masse gode input.  

Vores hjemmeside er undervejs. Vi er nået langt, men den har måttet vige for andre ting. Den 
er desværre ikke helt færdig endnu. Men den bliver god! 

Næste år er det jubilæumsår. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der forsøger at lave program. Vi 
har ønske om et år, hvor der hver eneste måned er temadag, webinar, konference eller 
seminar.  

To dødsfald: Michael Nysted Larsen, uland DHF, 54 år gammel, ildsjæl ud over det sædvanlige. 
Torben Bach Holm, tidl. formand, 72 år. Æret være deres minde. 

Spørgsmål/kommentarer:  

Ulla Jacobsen: har I overvejet social- og sundhedsmedhjælpere, som kan hjælpe borgere med 
at overholde tider. Helle: Man får tid, man får reminder, man bliver ringet op (du har tid i 
morgen), og hvis man ikke kommer, bliver man også ringet op, så der er tænkt på det hele. 
Men vi noterer det. 

Mikkel Bundgaard: Klinikchef og leder af VCR Kåre Severinsen er gået af. Konst. leder er Rikke 
Middelhede. Vi afventer navn på kommende leder.  

Birgitte Bjørkman: Har sammen med Bente hørt historier fra medl., der lå med sår (rigtig 
længe). Frustreret, fik ikke hjælp som der var behov for, skulle selv tage initiativ. Vi lavede nr. 
4/2021 som temanummer, så igen nr. 1/2021. Vi var omkring mange ting og fik god kontakt 
til Lærke Søgaard, Odense, og så Lene Bastrup, som var i gang med større studie. To nye 
videncentre. Mikkel er også med. Vi kommer til at lave webinarer om tryksår, hvor vi inviterer 
rygmarvsskadede, pårørende, behandlere osv. til at fortælle, hvordan bliver vi bedre til at 
håndtere tryksår mv. (12. og 20. januar). 

Helle – fortsat: Eksklusion af et DHF/RYK medlem 

Vi har haft denne triste sag, som har trukket tænder ud. Er i DHF forretningsudvalg og 
hovedbestyrelse. Vedtægter siger, der kun kan ske eksklusion med 2/3 flertal i 
hovedbestyrelse.  

Et mangeårigt medlem, som er blevet ekskluderet, henvendte sig til bestyrelsen og bad om 
hjælp. Alice forklarede, at hun midt i juli er på stranden ved Charlottenlund (skænket af A.P. 
Møller til DHF, så mennesker med handicap kan bade ugenert). Hun fortæller venner, hun er 
glad for stranden, men ked af hun ikke selv kan komme i vandet. En af mændene fra selskabet 
ringer op senere, han synes, hendes historie gjorde indtryk og vil kontakte Villabyerne med 
henblik på en artikel. Det siger Alice ok til. Journalist ser stranden med Alice. Alice viser ham 
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Stranden, badebro og restaurant den 23/7. Den 26/7 bliver Alice ringet op af direktøren for 
DHF. Han er vred, skælder ud og siger, det har konsekvenser. Hun husker ikke alt, hvad der er 
sagt, men har tlf. på medhør, og hjælper er ved siden. Den 28/7 er hun hos fysioterapeut, 
bliver ringet op af hovedkasserer, der lyder vred – ”det får konsekvenser”. Alice har kun 
modtaget disse to opkald fra forbundet. 

I eksklusionsbrev står, at Alice er illoyal, udgiver sig for noget hun ikke er osv. Hun er bange 
og chokeret, beslutter sig for at stoppe artikel, hun ellers har sagt ja til at være med i. Skriver 
til journalist 28/7, er bekymret for følger og beder ham om ikke at omtale hende. Fortæller et 
par dage senere et andet medlem, Elisabeth, hun har trukket sig. Men Elisabeth synes, det 
skal skrives. Der kommer så faktisk et brev dat. 29/7: ekskluderet med øjeblikkelig virkning, 
må ikke deltage i noget med DHF eller RYK. Så Alice blev ekskluderet før artiklen, er set.  Alice 
kontakter RYKs formand. 

RYK forsøger at få en forklaring fra hovedforbundet men uden held, da det er en personsag. 
RYK opfordrer til dialogmøde uden held. RYK opfordrer til indkaldelse af hovedbestyrelsen, 
hvilket på det tidspunkt bliver afvist. Formandskabet havde truffet beslutning, som ikke kunne 
omgøres. Man undrer sig i hovedforbundet over, at RYK blander sig, da det handlede om et 
DHF-medlem. Men Alice er både medlem i DHF og RYK. RYK vil gerne have sagen fuldt belyst, 
da det lyder horribelt ud fra det oplyste. Der er en dårlig stemning mellem hovedkontoret og 
RYK. Der bliver indkaldt til ekstraordinært FU møde og efterfølgende ekstraordinært 
hovedbestyrelsesmøde den 26/9. Der spørges på dette møde ind til de ting, der nævnes om 
Alice, da vi ikke kan ikke genkende det fortalte omkring Alice. Lang drøftelse – afstemning 
med 2/3 flertal for IKKE at ekskludere Alice.  

Bestyrelsen har talt om, det er problematisk, at vores medlemmer ikke kan ytre sig eller være 
kritisk ved manglende tilgængelighed – det giver slet ikke mening for os, og vi skal reagere på 
det. Vi må reagere på en eller anden måde, så det ikke sker igen. 

Spørgsmål/kommentarer:   

Solveig Hansen: Har været med i lokalafd. og hørt om eksklusion – skrev til bestyrelse. Glad 
for at RYK havde taget sagen op.  

Mikkel B: Det er en procedurefejl i DHF, som er gået ud over et af vores medlemmer – dét er 
problemet. Helle: Er bekymret for DHF som forbund, der skal være plads til alle.  

Solveig: Direktøren nævnte i tråd (var fejlagtigt kommet med i mailtråd), man ikke kunne 
drøfte sag, da vi var underlagt GDPR. 

Ulla: Bekymret for om jeg bliver ekskluderet, da jeg tit ytrer mig om tilgængelighed. Er bange 
for at blive halshugget for det. Helle: Lige nu holder de lav profil! 

Line (Sus’ datter): Stranden skænket af A.P. Møller – er de bange for dårlig omtale? Måske 
uudtalt præmis om, man ikke må kritisere dem, der skænker noget? Men vi skal kunne komme 
med feedback, da det vedrører brugere hos RYK.  

Helle: Kritik var ikke af A.P. Møller, men af manglende tilgængelighed. ”Kom ned til stranden 
og bad uden problemer” – men det holdt ikke.  

Leo Thomsen: Ros til Helle og bestyrelse for det store arbejde. Fuldstændig uforståeligt at en 
handicaporganisation kan være så autoritær og ikke accepterer debat. Man kunne have givet 
en advarsel og taget diskussionen. Det må være meget vigtigt for vores bestyrelse, at man har 
debat om tilgængelighed. 

Generalforsamlingen ønskede at bestyrelsen drøfter sagen med DHF, så det ikke sker igen. 
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Ad 4. Forelæggelse af revideret regnskab 
Rita, kasserer. Regnskab for både 2019 og 2020. 

Resumé 2019: overskud på 25.000 i 2019 i modsætning til året før med underskud på 25.000. 
Tilskud fra flere har medvirket til overskud. Gave på 50.000 kr. fra anonym giver. Egenkapital 
øget pga. overskud.  

Spørgsmål/kommentarer:   

Karsten: Aktiver i balance – tilgodehavende på ca. 200.000, hvad er det? Rita: Penge vi har 
budgetteret med, vi skulle have i 2020 (Vanførefonden, Coloplast, annoncører mv.). 

Resumé 2020: Rammebevilling faldet meget drastisk. Det skyldes coronaår, og vi fik mindre 
(regnede med 170.000 – DHF mente vi skulle have hvad vi bruger – vi brugte ikke 170.000 og 
får derfor ikke). En lidt speget forklaring omkring bogføring mv.  

Vi fik også færre midler fra Vanførefonden under corona (fra 160.000 til 100.000).  

Hensættelser i passiver (under balance) = penge fra NosCos øremærket forskning. 

Spørgsmål/kommentarer:  

Solveig: som revisor mener jeg, man har rådighed over rammebevilling uanset hvad. Det er 
åbenbart ændret i DHF. Der findes på, hvor det er muligt!  

Christian: (tidl kasserer) forretningsudvalget har tidligere besluttet, hvad og hvem der skulle 
have. Men måske har det noget at gøre med vores bankbeholdning? Det blev altid drøftet i FU, 
og der har ikke tidligere været forhandlinger omkring det. Så det nye er sket i 2020. 

Mikkel B: DHF lægger vel også budget – hvad står der i det mht. rammebevilling til 
specialkredse? Vi burde kunne gå tilbage og tjekke. Rita: Der er intet at gøre hos DHF. 

Birgitte B: En svinestreg fra DHF. Gør det ikke bedre lige efter snak om eksklusion. Mindes 
ikke lignende fortilfælde. Man kan ikke bare lave om på reglerne sådan uden videre! 

Michael: Der må ligge en bestyrelsesbeslutning om, at DHF ændrer regler? De kan ikke 
informere bagudrettet om nye regler. 

Jakob Thinggård-Møller: Hvis DHF ikke vil samarbejde/svare på spørgsmål, bør bestyrelsen 
tage stilling til, hvad vi så skal gøre? Advokatbistand? Voldsom beslutning, men vigtigt med 
afklaring. 

Sus D.: Vi skal ikke lege kejserens nye klæder – vi skal som RYK overveje at gå for os selv? 
Ærgerligt at være med i en forening, som putter med tingene. Der sker ting i DHF, som ikke 
må komme frem, tror jeg. Jeg har ikke lyst til at være en del af det. 

Jørgen Laursen: DHF har i årevis haft dårlig økonomi, måske en af bevæggrundene? Synes 
også vi bør overveje at gå alene og blive selvstændig. 

Christian: Stigning i formue (indestående i bank) – hvor er den fra? Rita: Indestående er ikke 
til rådighed, det er et øremærket beløb, som er en hensættelse til forskning. 

Bente Ovesen: Var der ikke en million afsat fra arv? Rita: Det var en anden arv, som ligger hos 
DHF. 

Ad 5. Indkomne forslag 
Ingen forslag er modtaget. 

http://ryk.dk/sites/default/files/documents/rsregnskab%202019.pdf
http://ryk.dk/sites/default/files/documents/rsregnskab%202020.pdf
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Ad 6. Valg af formand 
På valg er: Helle Schmidt (genopstiller). Der blev spurgt efter interesserede kandidater, men 
ingen meldte sig, og Helle blev genvalgt med stor applaus. 

Ad 7. Valg af næstformand 
Keld Jensen, næstformand, ikke til stede. Genopstiller ikke som næstformand, men vil gerne 
være med i bestyrelsen. Jette Poulsen stiller op – og vælges. 

Ad 8. Valg af kasserer 
Kasserer: Rita Nissen genopstiller – og vælges. 

Ad 9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år 
På valg til 2 år er:  

• Jette – 2 år (er valgt via næstformandstitlen) 

Opstilling to år 

• Johnny Jahn – 2 år - genopstiller 
• Jakob Thinggaard-Møller 
• Sus Danielsen  
• Keld Jensen 
• Cathrine Guldberg 
• Peter Stegmann 

Fem fuldmagter indleveret, det giver 44 stemmeberettigede medlemmer.  

Kandidaterne præsenterede sig kort: 

Johnny: Har været med i 4 år og ønsker at fortsætte, for at RYK fungerer bedre fremadrettet. 
Vil gerne være med til at løse problemer på en bedre måde. 

Keld: Har været næstformand i en del år, han synes, han gerne vil være alm. medlem og 
kæmpe de kampe, vi har. 

Sus: Har siddet i bestyrelsen tidligere. Campingchef, naturistcamping. Ønsker at gøre RYK 
selvstændig uden om DHF. Anden mærkesag er tilgængelighed. Praktisk anlagt – gør hvad jeg 
siger. Siddet i kørestol siden 1979, stor erfaring med at være kørestolsbruger. 

Cathrine: Har siddet i bestyrelsen siden 2016. Kom til skade i 1989, er på arbejdsmarkedet 
og mentorkoordinator i Hornbæk. Uddannet fitnessinstruktør i siddende træning. Min passion i 
bestyrelsen er, at det er meningsfuldt arbejde. Mit bidrag er meget praktisk med referater, 
dagsordener mv. 

Jakob: Har overvejet et stykke tid at stille op, kom til skade i 1996, har en rygmarvsskade 
(tetraplegi), arbejder pt. ikke, uddannet cand. Mag. i film- og medievidenskab, desuden også 
psykoterapeut. Ønsker i RYK gerne at arbejde med psykiske problemer, kurser – vil gerne 
arbejde med sociale medier. Min kone har startet et forum for kvinder med mand i kørestol. 
Kan bidrage med ressourcer, også med hjemmeside. Jeg vil lytte og lære.  
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Peter: Kom ind i bestyrelsen for 2 år siden. Kom til skade i 2013, kørestolsbruger lige siden. 
Går meget op i vi fastholder det gode samarbejde med de to rehabiliteringscentre. Arbejde 
med vores forhold til DHF for fremtiden.  

Stemmer er optalt. Resultatet er: 

Johnny – 9 stemmer 

Keld – 4 stemmer 

Sus – 11 stemmer 

Cathrine – 35 stemmer 

Jakob – 37 stemmer 

Peter – 2 stemmer 

Jakob og Cathrine er valgt for de næste to år. 

Ad 10. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for ét år 

Opstilling et år 

• Peter Stegmann 
• Niels Schmidt: er 58 år, gammel skade fra 2001. Jeg vil gerne hjælpe andre og gøre 

brug af mine erfaringer. Mange interesser og kan bidrage med meget. Uddannet 
ingeniør og psykoterapeut. 

• Johnny Jahn 
• Sus Danielsen 
• Keld Jensen 

Stemmer optalt. Resultatet er: 

Johnny – 17 stemmer 

Peter – 8  

Niels – 28 

Johnny –  

Sus – 24 

Keld – 14 

Sus og Niels er valgt for det næste år. 

Ad 11. Valg af 2 suppleanter 
På valg er: 

• Hari Aaby Mandic: skade i 2019, uddannet jurist og arbejder som advokat.  
• Leo Thomsen: Skadet i 2014, tidl. Læge gennem 32 år, praktiserende læge i 25 år. 

Derudover engageret i kvalitetsudvikling. Arbejder med undervisning, forskning og 
kvalitetsudvikling i Nordjylland, på landsplan formand for udvalg vedr. edb-system for 
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praktiserende læger.  Erfaring med forsk. bestyrelser. Kan byde ind med lægelig 
baggrund og kvalitetssikring, forskning og undervisning.  

• Peter Stegman 
• Keld Jensen 

 

Resultat er: 

Hari – 35 stemmer 

Leo – 37 stemmer 

Peter – 7 stemmer 

Johnny – 13 stemmer 

Keld – 5 stemmer 

Hari og Leo er valgt. 

Ad 12. Valg af to revisorer og en suppleant for disse 
Solveig Hansen og Søren Ingvardsen genopstiller. 

Suppleant: Keld Jensen 

Alle genvalgt. 

Ad 13. Fremtidigt arbejde 
Helle Schmidt:  

• Jubilæum 2022, har brug for alle som har lyst at deltage, også dem der ikke blev valgt 
til bestyrelsen 

• Ny hjemmeside 
• Sundhedspolitik 
• Mentorordning 
• NosCos/NORR – holdes i Stockholm 
• ESCIF 
• NeuroRehab 
• N-huset Glostrup 
• Arbejdsgruppe: RYK i fremtiden – hvad kan vi og hvad kan vi ikke, ressourcer, mange 

ting til overvejelse 
• SCI day – vi skal markere os og komme i kontakt med omgivelserne 
• Wings for Life  

Ordet er frit: 

Solveig: Opfordrer til at prioritere tiden, fremtidige seniorboliger bør prioriteres 

Michael Rosenkilde: Arbejde for retssikkerheden i forhold til merudgifter, retssikkerhed 
omkring hjælperordning, bil osv. 

Ulla: Hvidbog for rehabilitering 

Line (Sus’ datter): Seminar omkring seksualitet – der mangler mere fokus på det som en fast 
ting. Måske et punkt på hjemmesiden? 
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Luna (Jakobs hustru): Bogen om seksualitet – trænger til opdatering, vi kan hjælpe til 

Birgitte B: Meget hemmeligt omkring jubilæum, men er der også noget politisk mærkesag?  

Fremtidige arrangementer: 

Balsam for sjælen i samarbejde med DHF Nordvest (Nordjylland) 

Temadag om udfordringer med tarm i samarbejde med Qufora 

Ad 11. Eventuelt 
Per Ibsen: Hvorfor er der ikke budget – det følger normalt med regnskab? Svar: Det er ikke et 
krav, men det er korrekt, det er normalt. Det gør vi fremover. 

Hanne: Vil gerne rose bestyrelsen for det gode arbejde. Men også rose Birgitte for det gode 
blad RYK! magasin. Kunne indlagte på VCR og Hornbæk evt. få gratis medlemskab det første 
år – og håbe de fortsætter? Blev modtaget som en rigtig god idé. 

 

Dirigenten takker for god ro og orden. 

 

Helle: Der er mennesker, jeg gerne vil sige tak til med en lille gave: Johnny Jahn, Peter 
Stegmann, Keld Jensen, dirigent Viggo, og referent Birgit. 

 

Kig gerne på bilerne hos Hessel og tal med Mercedes og Handicapformidlingen.  

 

 

Birgit Dahl 
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