
REFERAT – RYK BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 29/6 2021 
 
Tid: 29. juni 2021 kl. 11.30 - 18.00 
Sted: Scandic, Molestien 11, 2450 København 
Deltager: Cathrine Guldberg, Johnny Jahn, Rita Nissen, Jette Poulsen, Keld Jensen og Helle 
Schmidt 
Afbud: Peter Stegman 
 
1. Valg af mødeleder: Keld Jensen 
    Valg af referent: Cathrine Guldberg 
 
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden er godkendt 
 
3. Godkendelse af referat af 17. Januar 2021: Referatet er godkendt 
 
4. Velkomst og præsentation af mødet (HCS). 
 
5. Generalforsamling (HCS) - 2. oktober 2021: 

• Praktisk: 
o Generalforsamlingen afholdes hos Ejner Hessel i Tilst. 
o Handicapformidlingen og Ejner Hessel er værter. 
o Thomas Borghus står for musikken. 
o Bestyrelsen overnatter fra dagen før - Helle undersøger hotel 
o Ordstyrer og referent - Helle undersøger 

• Nuværende interesserede kandidater til Bestyrelsen: 
o Niels Stoubæk Schmidt 
o Hari Aaby Mandic 
o Sus Danielsen 
o Vi håber flere kandidater melder sig til bestyrelsen eller stiller op på selve 

dagen. 

 
6. Arrangementer: 

• Wings for life  
o 57 deltagere i RYK temaet 
o Et flot arrangement i KBH. Desværre ingen tovholder på arrangementer i 

resten af DK. 
o Busser fra Odense og Århus var booket til interesserede løbere fra Fyn og 

Jylland, men ingen tilmeldte fra Fyn og desværre kun få tilmeldinger - så 
busserne blev annulleret. 

o Løbet indsamlede på verdensplan i alt 4,1 EURO. 
• BPA Tema aften: 

o 2 tema aftener afholdt i samarbejde med Handicapformidlingen med succes - 
Hvalsø og i Vildbjerg 

• Håndcykel løb: 
o Håndcykel Klubben og RYK afholdt hygge cykeltur på Amager Fælled. 
o Der var ligeledes arrangeret håndcykel tur i Århus, som desværre blev aflyst 

pga for få deltagere. 
7. Kommende arrangementer: 

• Handicap & Seksualitet - 1. juli 2021 / 14. september 2021 
o I samarbejde med Coloplast. 
o 1. juli 2021 hos Coloplast i Humlebæk 

▪ 18 tilmeldinger 
o 14. september 2021 - Scandic Vest i Århus 

 



• “Jeg er min egen herre” - 11. september 2021 - Scandic Kolding 
o I samarbejde med DHF lokalafdeling Syddanmark 
o Psykolog indlæg omkring “muligheder frem for begrænsninger” 
o Underholdning med Søs Egelind 

• Balsam for sjælen - 9. oktober 2021 - Idrætscenter Vendsyssel  
o I samarbejde med DHF lokalafdeIing Nordvest 
o Psykolog indlæg omkring “muligheder frem for begrænsninger” 
o Underholdning med Sussi & Leo 

• Fyraftensarrangementer Qufora - Mødedatoer under planlægning 
o Lokal arrangementer omhandlende udfordringer med tarm. 
o TAI 
o Møde med Qufora fredag den 2. juli 2021 

• Uge 30 - Egmont højskolen 
o Fuldt booket - venteliste 
o 2 patienter fra Viborg deltager 
o Ingen patienter fra Hornbæk 
o Helle og Jette deltager fra bestyrelsen 
o RYK har en workshop med temaet “Kend din krop” 

• Temadag med Ungdomskredsen 
o Temadag i foråret 2022 skal planlægges 
o Arbejdsgruppe skal nedsættes 

• RehabMobility - Træningsmuligheder efter udskrivelse 
o Webinar og rundvisning på RehabMobility  
o Keld er tovholder og tager kontakt til Helena 

• NoSCoS - 3. - 5. maj 2022 - Stockholm 
o Helle & Cathrine deltager i workshop omkring mentorordning 
o Stig Langvad og Helle deltager i oplæg omkring TAI 
o Fondsmidler skal søges 
o Foreløbige planlagte workshops: 

▪ Vejrtrækning og respiration 
▪ Ernæring og vægtstyring 
▪ Telerehabilitering 
▪ Kirurgisk indgreb skuldre 
▪ Mentor 

• ESCIF - 25. - 27. august 2021 - Nottwil i Schweiz  
o Emne for konferencen er “Handicapkonventionen” 
o Helle og Jette deltager 

• ISCoS - 29. september - 2. oktober 2021 - Virtuelt 
o Tilmeldingsfrist 17. juli 2021 
o Deltagergebyr USD 300 
o Bestyrelsen har overvejet at deltage, men desværre falder det sammen med 

vores GF. 
• Rehab - 16. - 18. november 2021 - København 

o Cathrine og Peter Kock Hansen fra Parasport står for Aktivitetszonen. 
o RYK deltager på stand på Aktivitetszonen 

 
8. Jubilæum 2022 

• Jubilæumsudvalg: Stig Langvad, Rita, Jette, Johnny, Peter og Helle 
• Jubilæumsbog skal udarbejdes 
• Konference, der bliver streamet 
• Årshjul gennemgået 
• Resten er en hemmelighed….. 

 

 



9. Hjemmeside  
• Der arbejdes på højtryk i arbejdsgruppen. I kan godt glæde jer. 

 
10. DHF 

• Zoom kursus for bestyrelsesmedlemmer i 17. & 24. august 2021 
• Midler til online arrangementer 

o Der arbejdes på webinar til efteråret 
• FU møde (Forretningsudvalg) 

o Årsrapporten gennemgået. Stor tilfredshed med årsresultatet og årsrapporten 
blev underskrevet af FU. 

o 100 års jubilæum – der er nedsat arbejdsgrupper og lige nu sorteres alle 
ideerne.  

o Nordisk Handicap Forbund har fået ny koordinater – Stig Langvad. 
• HB møde (Hovedbestyrelse) 

o Økonomi – forbundet kommer ud med et overskud på ca. 469.000 kr. 
Projektgruppen med Kurt Holm i spidsen har en stor aktie i det. Der er 
endvidere overført aktiviteter til 2022, som ikke pga. Covid 19 ikke har været 
afholdt, så allerede nu ser det godt ud.  

o Stor kampagne sat i værk for at få nye medlemmer og støttemedlemmer. Der 
opfordres til at alle medlemmer og ildsjæle deltager i kampagnen.  

 
11:. Nyt fra Hornbæk & Viborg: 

• Viborg: 

o Ny klinikchef skal ansættes - Kaare Severinsen er blevet ansat som chef på 
Hammel Neurocenter 

o Ny robot træner 
• Hornbæk 

o Læringscafé’er 
▪ Jens Bo og Helle har afholdt RYK Læringscafé 
▪ Cathrine har afholdt Læringscafé om Livskvalitet og 

mestringsstrategier 
o Ny Ledende overlæge Mette Lindelof er ansat til at samle Hvidovre og 

Hornbæk til den kommende fælles matrikel på Glostrup. 
o Det nye N-Hus 

▪ Helle har været til møde omkring det nye N-Hus 
▪ Der er nu en færdig kopi af en stue, som man kan se. 
▪ Trygfonden har bevilget penge til et Familiehus med plads til 11 

familier. 

 
12. Økonomi (RN) 

• Årsresultatet for 2020 gav et underskud på kr. 33.000 

 

13. Orienteringspunkter 
• TAI: 

o Samarbejde mellem RYK, Qufora og Coloplast om små film omkring TAI. 
Filmene skal bla præsenteres på NoSCoS. 

• Parasport 
o RYK støtter igen op om ½ marathon. 

• MoveChair app 
o Færdig iOS version. Mangler det sidste til Android 



o Mangler en aftager af app’en som skal stå for drift, vedligehold og 
videreudvikling. Bestyrelsen overvejer mulighederne for at RYK overtager. 

• Rescue projekt 
o Super spændende projekt. Cathrine har været utrolig glad for at deltage og 

har gjort mange gode indsigter. 
• Demonstration på Christiansborg 

o 250 deltagere 
o 8 fra RYK 
o Deltagelsen var desværre meget lav 
o Der vil blive endnu en demonstration den 5. oktober 2021 

• Overgangen fra indlæggelse på Afdeling for Rygmarvsskader til eget hjem 
o Fysioterapeut Henrik Hagen Poder har gennemført anonymiseret interviews 

til brug ved dialogmøder med kommuner, hvilket er et brugbart redskab for 
dialog.   

 
14. Evt. 

• Handicap og diabetes - Emilie Lund Palsøe (Steno Diabetes Center) 
o RYK er repræsenteret i Baggrundsgruppe til projekt om afdækning af 

handicap og samtidig diabetes hvor man bl.a. kigger mennesker med 
rygmarvsskade og mennesker med udviklingshandicap. 

• Skabelon til fondsansøgning skal udarbejdes 
• Greve sejlklub - Tovholder Tommy Pedersen 

 
15. Næste møde: 

• Bestyrelsesmøde onsdag den 15/9 2021 kl. 15.00-19.00 på Musholm 
 


