Tid: Mandag den 28. marts 2022 kl. 15.00 - 21.00
Sted: Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København
Deltager: Cathrine Guldberg, Rita Nissen, Helle Schmidt, Niels Stoubæk Schmidt. Leo
Thomsen, Hari Aaby Madic, Jette Poulsen & Jakob Thinggaard-Møller
Afbud: Sus Danielsen
1. Valg af mødeleder: Helle Schmidt
Valg af referent: Cathrine Guldberg
2. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat af 23. februar 2022 - Referatet godkendt
4. Velkomst og præsentation af mødet (HCS).
5. Generalforsamling (HCS) - 11. juni 2022 - Øst
• Afholdes hos Automobil - Greve
• Invitation er sendt ud
• Ny procedure ved afstemning - GF fortsætter under afstemning
• Forslag til vedtægtsændring:
o § 7 Stk. 2. Kun medlemmer med rygmarvsskade har stemmeret på
generalforsamlingen. Dog har ikke-rygmarvsskadede medlemmer, hvis de
vælges til et tillidshverv, hvori der kan disponeres økonomisk eller aftalemæssigt
på RYKs vegne, samme rettigheder som medlemmer med rygmarvsskade, så
længe tillidshvervet haves. Ligeledes kan forældre til børn med rygmarvsskade
og unge under 18 år optages som stemmeberettigede medlemmer i RYK.
o Ændres til ….
6. Jubilæum 2022:
• Jubilæumsbog er under udarbejdelse - Tovholder Stig Langvad
o Midler fra arven bruges til bogen og der søges midler
o Jakob har stillet spørgsmålstegn om det var testators vilje, at bruge arven til dette
formål. Bestyrelsen har drøftet det og er enige om, at det er i henhold til testators
vilje. Dette er også bekræftet af DHF’s direktør.
• I samarbejde med Coloplast afholdes 4 events rundt om i landet for at festligholde
jubilæet
o Datoer:
▪ 16. juni 2022 - Idrætscenter Vendsyssel
▪ 25. august 2022 - Vildbjerg Sports & kulturcenter
▪ 8. september 2022 Vingsted hotel & konferencecenter
▪ Dato følger på Sjælland
o Coloplast har givet grønt lys for, at vi rækker ud til flere sponsorer og vi har talt
med Handicapformidlingen.
• SCI day den 5. september - Reception i Handicaporganisationernes Hus, hvor der
inviteres gæster.
• Wings for Life World Run den 8. maj 2022 er ændret fra Fælledparken til Amager strand
grundet stor fodboldkamp o Food Truck arrangement på Amager strand efter løbet. Håber, at mange har lyst
at bakke op om en festlig dag.
o Wings for Life betaler bus fra Jylland til Sjælland
• Royal Run den 6. juni 2022
o Der er oprettet begivenhed på facebook med fælles mødested.

o

•

•

Løbet er godt planlagt og en stor oplevelse at deltage i, men der er mange
mennesker.
o Det er muligt at deltage 6 steder i landet, hvorfor det er muligt at deltage i de
mindre byer.
Seminar Musholm - 8. - 9. oktober 2022?
o Tema Velvære
o Vinsmagning
o Arbejdsgruppe: Helle, Sus, Jette, Niels
RYK! Magasinet Jubilæumsnummer
o Nr. 3 Magasin bliver Jubilæumsmagasin
o Der afsættes kr. 15.000 til dette Magasin

7. Kort om kommende arrangementer:
• NoSCoS - 5. - 7. maj 2022 - Stockholm.
o Helle, Jette og Cathrine deltager
o Helle & Cathrine deltager i workshop omkring mentorordning
▪ Cathrines tilmelding betales af Hornbæk og Qufora betaler hendes ophold
og rejse.
o Stig Langvad og Helle deltager i oplæg omkring TAI - Qufora og Coloplast har i
samarbejde udarbejdet små film omkring TAI)
▪ RYKs pjece “Udfordringer med tarmen” fra 2019 bliver genoptrykt og
oversat til engelsk
▪ Der udarbejdes postkort til uddeling på dansk og engelsk
▪ Qufora sponsorer popcorn og sodavand under oplæg og visning af film
o RYK har stand med henblik på promovering af de nye film
o NoSCoS - Brugerrepræsentant til NoSCoS bestyrelse
▪ Cathrine ønsker at stille op som brugerrepræsentant
• DHF Kongres - 21. - 23. oktober 2022
o Afholdes på Egmont højskolen
o 10 pladser udover Helle
o Så vidt muligt deltager bestyrelsen
▪ Leo deltager ikke
▪ Cathrine måske
▪ Niels deltager
▪ Hari deltager ikke
▪ Rita måske
▪ Jakob måske
▪ Sus ?
• Uge 30
o Bestyrelsen har plads i styregruppen
o Bestyrelsen afventer stadig budget fra kursuslederen
o Programmet er udsendt
▪ Foredrag med Søs Egelind “Slip humoren løs”
▪ Foredrag med Jeanette Varberg “MeToo kvinder og magt”
o John deltager til bestyrelsesmøde om planlægning af Uge 30 2023 - ultimo 2022
• ESCIF - 25. - 28. maj 2022
o Jette, Cathrine og Helle
o Fondsmidler søges til at dække udgifterne.
• VM i Rugby - 8. - 16. oktober 2022
o Vejle
o Johnny sørger for banner med RYK - Helle følger op
• SMUK fest - 3. - 7. august 2022

•

o 10 pladser
Påspændingscykel arrangement
o Amager 9. april 2022
o Århus 24. april 2022

8. Kort om afholdte arrangementer:
• Parasport Danmark - “Den gode oplevelse” - Tur til La Santa
o Webinar afholdt for RYK medlemmer
9. Hornbæk og Viborg:
• Hornbæk:
o Sidste sommerfest på Hornbæk den 2. juni 2022 - fuldt booket
o Afholdt Mentor Café
o Læringscafé - Helle har deltaget og fortalt om RYK
o Patienterne skal den 5. april 2022 på besøg på Specialhospitalet / Move It
• Viborg:
o Ny klinikchef 1. maj 2022
o RYK (Helle) skal snart til VCR og fortælle om RYK
10. Økonomi:
• Intet nyt
11. Evt.
• RYK’s visioner
o Arbejdsgruppe nedsættes - Helle, Rita, Jakob, Niels
• Hornbæk Mentor film
o Engelske undertekster
o Pris ca. kr. 3.000
o Bestyrelsen giver accept til igangsætning
o Sponsor ansøgning
• Jubilæumsplakat fra “Husk mit navn” er ankommet, hvad skal vi bruge den til?
o 250 stk,
o Præsenteres til GF
• Ny hjemmeside
o Abonnement på Vimeo er oprettet til visning af videoer
o Update på hjemmeside
• Ukraine - Helle
o 3 kvinder med handicap er kommet til DK efter at være flygtet fra Ukraine.
o De er alle 3 medlemmer af “Fit for the right”
o Bestyrelsen har mødtes med kvinderne og været behjælpelig med bla puder,
kontakt til AfR mv.
o Kvinderne bliver inviteret til vores arrangementer, så længe de er i DK.
o Derudover har ESCIF rakt ud med hjælp til de Rygmarvsskadede i Ukraine ved
bla at oprette et “Safehouse” i Polen til 27 kørestolsbrugere og sendt to biler til
grænsen.
• Ukraine - Hari
o Hari har selv været ved den Ukrainske grænse for at se om han kunne hjælpe og
tage flygtninge med tilbage til DK.
o Situationen i Ukraine: 1 million indbyggere har et handicap, mange Ukrainere kan
ikke tale engelsk (tolk nødvendig), stor Corona frygt blandt befolkningen, mange
syntes DK er langt væk mv.

o
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•
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Stor usikkerhed om hvor mange Ukrainere med et handicap der kommer til DK,
og hvis hvis vi skal have fat i dem skal der faciliteres transport, kommunikation
omkring lægehjælp, Safehouse mv.
Ukrainsk arbejdsgruppe nedsættes
Inkontinens foreningen
o Mikkel Bundgaard ønsker ikke længere at sidde i Inkontinens foreningen, som
RYK repræsentant
o Leo Thomsen går i dialog med Mikkel om opgaven
Sponsor aftale Qufora
Den gode oplevelse
o Billetter til bla Skovtårnet, Knuthenborg kan søges via Den gode oplevelse Deadline 1. juni 2022
Ny FB gruppe - Kørestols Teknik København

13. Næste møde
• 21. maj 2022

