Tid: 29. november 2021 kl. 15.00 - 19.00
Sted: Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København
Deltager: Cathrine Guldberg, Rita Nissen, Jette Poulsen, Helle Schmidt, Jakob ThinggaardMøller & Niels Stoubæk Schmidt. Leo Thomsen og Sus Danielsen deltager på Teams
Afbud: Hari Aaby Mandic.
1. Valg af mødeleder: Cathrine
Valg af referent: Cathrine
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden er godkendt
3. Godkendelse af referat af 15. september 2021: Referatet godkendt
4. Velkomst og præsentation af mødet (HCS).
Valg af sekretær - Niels Schmidt er valgt
Gennemgang af forretningsorden
• Forretningsordenen er godkendt stk. for StK
5. Generalforsamling (HCS) - 2. oktober 2021 - Evaluering
• Gode tilbagemeldinger fra deltagerne både omkring vores vært, foredragsholder mv.
Stor ros til arrangementet.
• Kommentar til næste GF - Under stemmeoptælling skal vi fortsætte dagsorden.
• Næste GF - 11. juni 2022 i øst
6. Ekskludering af medlem - Orientering
• Ekskluderingen er trukket tilbage, da der på HB ikke var flertal.
• Forslag til mail til ledelsen i DHF vedr. fremtidigt samarbejde.
o Bestyrelsen ønsker et møde mellem DHF og RYK’s bestyrelse - Helle tager
kontakt
7. Kort om kommende arrangementer:
• NoSCoS - 3. - 5. maj 2022 - Stockholm
o Helle & Cathrine deltager i workshop omkring mentorordning
o Stig Langvad og Helle deltager i oplæg omkring TAI - Qufora og Coloplast har
i samarbejde udarbejdet små film om TAI)
o Fondsmidler skal søges
▪ Qufora betaler for Cathrine (undtaget deltagergebyr)
o Foreløbige planlagte workshops:
▪ Vejrtrækning og respiration
▪ Ernæring og vægtstyring
▪ Telerehabilitering
▪ Kirurgisk indgreb skuldre
▪ Mentor
• Temadage Tryksår - 12. og 20. januar 2022
o Online
o Arbejdsgruppen med Bente Ovesen, Viggo Rasmussen, Mikkel Bundgaard
og Birgitte Bjørkman har søgt om bestyrelsens opbakning til en
“Tryksårspakke”
• DHF Kongres - Uge 42
• Uge 30
o Helle skal som formand deltage i arbejdsgruppen
o Rita deltager

8. Kort om afholdte arrangementer:
• Balsam for sjælen - RYK / DHF
o 2 afholdte arrangementer - Kolding og Vrå
o Begge arrangementer var velbesøgte og til stor succes.
• Qufora fyraftensarrangementer
o 2 afholdte arrangementer - Tåstrup og Århus
o Begge arrangementer var velbesøgte og til stor succes.
• Rehab - 16. - 18. november 2021 - København
o Cathrine og Parasport står for Aktivitetszonen.
o RYK deltager på stand på Aktivitetszonen
o Antal besøgende 5.933
o REHAB 2023 - 23. maj - 25. maj 2023
o Move Chair app - Ansvar Jakob & Niels
▪ Ny app med Siddende træning
▪ App skal finde en “ejer”
▪ Ifølge Anybody Technology koster den ca. kr. 500.000 af drifte.
• Oplæg på Hornbæk - Bernhard Nordentoft - 25. november 2021
o Hornbækgruppen invitererede RYK medlemmer
9. Jubilæum 2022
• Jubilæumsudvalg: Stig Langvad, Rita, Jette, Johnny, Peter og Helle
o Johnny og Peter bliver spurgt om de stadig ønsker at deltage
o Niels vil gerne deltage i jubilæumsudvalget
• Jubilæumsbog er under udarbejdelse - tovholder SL
o Fondsmidler er søgt men ikke fået
• Jubilæumskonference i november, der bliver streamet
o Reception til det nye N hus.
o Mulighed for at blive rundvist i det nye N hus.
• Årshjul gennemgået
• Resten er en hemmelighed….
10. Hornbæk og Viborg:
• Hornbæk:
o Opdatering af mentorkorps
o Færre patienter
o Personalemangel - derfor er der nedlagt sengepladser
▪ Forslag om en artikel i RYK
▪ Nyansatte tilbydes ekstra kørselsgodtgørelse indtil Hornbæk flytter ind
i det nye N hus.
o RYK har holdt møde med ledelsen omkring vores bekymring
• Viborg:
o Ledelsesudfordringer
o Personalemangel
▪ Forslag om en artikel i RYK
o Stor bekymring for det fremtidige VCR
10. Økonomi:
• Foreløbig resultat af 2021 et underskud på kr. 62.000
o Mangler en del bilag for at kunne give et præcist billede og før indregning af
poster fra vores mellemregning med DHF … herunder bl.a. løn til vores
redaktør, og ikke mindst vores rammebevilling på max. 170.000 kr., som
gerne skulle rette op på resultatet.

11. Evt.
• Fremtidigt kaffemøde med Amputationsforeningen om et interessefællesskab
o Helle, Rita, Jette og Niels deltager
o Sportsarrangement i Grøndals Centret - 12. februar 2022 (Cathrine)
• Henvendelse fra Parasport Danmark omkring La Santa sport
o PD tager hvert år til La Santa med nye i idrætten
o Hvis PD får fondsmidler til yderligere 3 år vil de gerne have et samarbejde
med RYK.
• Ny-Hjemmeside ekstra hænder (Helle og Jette)
o Niels og Jakob tilgår arbejdsgruppen
• Ungdomskredsen (UK) vil gerne i samarbejde med RYK planlægge et arrangement
for medlemmerne.
o Dato forslag 28/5 2022
o Indhold: Stand up,
• Sundhedspolitisk
o Vores sundhedspolitiske konsulenter inviteres til et af bestyrelsen fremtidige
møder for at fortælle om deres store arbejde.
• Genoptræning Danmark - Helle & Leo
o Intensiv genoptræning i Svendborg
o Privat
o GD har kontaktet RYK om et evt. samarbejde
• Henvendelse fra Sport, SPA og Mobility omkring et samarbejde.
o Artikel i RYK
• RYK støtter forskningsprojekt om osteoporose
• Indstik til næste magasin - Deadline 2. december 2021
• RYK’s visioner - Der skal nedsættes en arbejdsgruppe
o Punkt til næste møde
• Gavekort til “Den gode oplevelser”
o Nyhedsbrev eller link til informationerne på hjemmesiden
12. Næste møde
• 22. januar 2022
• 14. marts 2022
• 21. maj 2022

