Tid: 17. januar 2021 kl. 14.00 - 16.00
Sted: ZOOM
Deltager: Cathrine Guldberg, Johnny Jahn, Rita Nissen, Jette Poulsen, Keld Jensen og Helle
Schmidt
Afbud: Peter Stegman
1. Valg af mødeleder: Helle Schmidt
Valg af referent: Cathrine Guldberg
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat af 17. December 2020: Referatet godkendt
4. Velkomst og præsentation af mødet (HCS).
5. Generalforsamling (HCS)
• Generalforsamlingen udskydes til lørdag den 2. oktober 2021. Bestyrelsen håber, at
alle til den tid er blevet vaccineret, så vi der kan holdes en fysisk generalforsamling.
• Generalforsamlingen afholdes i Jylland - Århus.
• Brainstorm om indhold.
• Billig pris på overnatning - Scandic
6. DHF
•

Virtuelt Forsamlingshus
o RYK planlægger faglige oplæg med vores sponsorer henover foråret LIVE på
FB.
o Alle vores gode støtter og sponsorer forespørges om de har lyst til at komme
med et FB LIVE indlæg på ca. 20-30 min. Det kunne være et fagligt, sjovt,
interessant mv. Indlæg.
o Qufora og RYK arbejder pt. På et eller flere faglige oplæg via FB.

7. Økonomi (RN)
• Regnskabet afsluttes når de sidste oplysninger kommer fra Forbundet mv.
• Uge 30: Underskud på kr. Ca. 45.000 på grundet mindre tilskud fra Vanførefonden.
8. Orienterings punkter
• Afdeling for Rygmarvsskader: Ny film om ”Mentortilbud” til de nytilskadekommende
patienter. Link til filmen er sendt til Birgitte Bjørkman til gennemsyn og for at skrive
om den i det næste Magasin.
• Medlem anmodninger på FB: Der har været lukket personer ind i gruppen fra eks.
Pakistan som ikke har haft interesse i RYK men som ville kommunikere indbyrdes.
Administratorer i gruppen er enige om, at vi skal være mere kritiske omkring hvem
der lukkes ind i gruppen.
• Uge 30:
o Første planlægningsmøde har været afholdt.
o Invitation bliver udsendt sammen med det næste RYK Magasin.
o Vi forventer at kunne afholde sommerkurset som sidste år under hensyntagen
til Corona Situationen.
o Majken Graver stopper på Egmont Højskolen og dermed også i
planlægningsgruppen pga nyt arbejde.

9. Evt.
•
•
•

RESCUE projektet er startet og Cathrine har sine første målinger mandag den 25.
januar 2021.
Punkt til kommende møde: Skal håndbøger erstattes med gode informative små
film?
Håndbøger - Rita undersøger hvor mange vi har på lager.

10. Næste møde:
• Ultimo februar 2021

