Tid: 15. september 2021 kl. 15.00 - 20.00
Sted: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
Deltager: Peter Stegman, Cathrine Guldberg, Johnny Jahn, Rita Nissen, Jette Poulsen, Keld
Jensen og Helle Schmidt
Afbud: Ingen afbud
Gæster: Niels Stoubæk Schmidt, Hari Aaby Mandic
1. Valg af mødeleder: Helle Schmidt
Valg af referent: Cathrine Guldberg
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden er godkendt
3. Godkendelse af referat af 29. Juni 2021: Referatet 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, Jette, Cathrine, Rita
o Ordstyrer og referent
▪ Referent Birgit Dahl
▪ Ordstyrer - Viggo Rasmussen
o Deltagere d.d.:
▪ 31 deltager
▪ 18 ledsager
▪ Reminder sendes ud på FB og mail.
• Nuværende interesserede kandidater til Bestyrelsen:
o Niels Stoubæk Schmidt
o Hari Aaby Mandic
o Sus Danielsen
o Leo Thomsen
Vi håber flere kandidater melder sig til bestyrelsen eller stiller op på selve dagen.

6. Eksludering af medlem:
• Desværre er et af vores medlemmer blevet eksluderet fra DHF/RYK uden bestyrelsens
viden. En beslutning formandskabet har taget uden at eksklusionen har været drøftet i FU
eller HB. Jf. vedtægterne er det hovedbestyrelsen med ⅔ flertal, der kan ekskludere et
medlem.
• Da Bestyrelsen fik kendskab til eksklusionen, bad formanden om et dialogmødet, hvilket
desværre ikke blev efterkommet.
• Der har siden været afholdt 2 møde i FU (Forretningsudvalget) og her stillede bestyrelsen
v/ Helle Schmidt spørgsmålstegn ved eksluderingen og hele processen. Der er endnu ikke
kommet et referat fra disse møder.
• Der er nu indkaldt til HB møde (Hovedbestyrelse) i slut september 2021 hvor HB skal tage
stilling.

7. Kort om kommende arrangementer:
• 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 - Øst 13. oktober 2021 / Vest 2. november 2021
o Lokal arrangementer omhandlende udfordringer med tarm.
o TAI
• 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
• Rehab - 16. - 18. november 2021 - København
o Cathrine og Parasport står for Aktivitetszonen.
o RYK deltager på stand på Aktivitetszonen
o En repræsentant fra RYK skal bære RYK t-shirt
8. Kort om afholdte arrangementer:
• ESCIF - 25. - 27. august 2021 - Nottwil i Schweiz
o Spændende dage med tema “Implementeringen af Handicapkonventionen”
9. Jubilæum 2022
• Jubilæumsudvalg: Stig Langvad, Rita, Jette, Johnny, Peter og Helle
• Jubilæumsbog er under udarbejdelse
• Konference i november, der bliver streamet
• Årshjul gennemgået
• Resten er en hemmelighed…..
10. Besøg af nye medlemmer som kunne have interesse i bestyrelsesarbejde
• Velkomst
• Introduktion til RYK og DHF
• Nuværende bestyrelse, opgaver og poster
11. Evt.
• Forskningsprojekt RESCUE 2.0
o Rasmus Kopp Hansen søger midler til at fortsætte projekt RESCUE - denne gang i
Rødovre og Århus - med mange flere deltagere.
Han spørger, om RYK igen vil støtte med kørselsgodtgørelse til deltagerne?
• Bestyrelsen dækker desværre ikke kørsel i denne omgang
12. Næste møde:
o Generalforsamling lørdag den 2/10 2021
o Ny bestyrelse fastsætter ny dato for næste bestyrelsesmøde

