
Tid: Mandag den 23. maj 2022 kl. 15.00 - 21.00 
Sted: Deltager: Cathrine Guldberg, Helle Schmidt, Niels Stoubæk Schmidt. Jette Poulsen og Leo 
Thomsen (online)  
Afbud: Hari Aaby Madic, Sus Danielsen, Rita Nissen & Jakob Thinggaard-Møller 
 
 
1. Valg af mødeleder - Helle Schmidt 
    Valg af referent: Cathrine Guldberg 
 
2. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt 
 
3. Godkendelse af referat af 28. marts 2022 - Referatet er godkendt 
 
4. Velkomst og præsentation af mødet (HCS)  
    
5. Generalforsamling (HCS) - 11. juni 2022 - Øst 

• Afholdes hos Automobil - Greve  
• Det ser ud til, at ikke alle deltagere har fået en bekræftelses mail.  

o Vi lægger opslag på FB og sender mail ud til medlemmerne, om de har modtaget en 
sådan. 

• Leo deltager ikke, men sender tekst til opstilling til bestyrelsen. 
• Overlæge Klaus Krogh deltager med kort indlæg, og de nye TAI film bliver vist. 
• Indkomne forslag: 

o Der er kommet 3 forslag til drøftelse på GF. Forslagene er tilgængelige på 
hjemmesiden 14 dage før GF. 

 
6. Jubilæum 2022: 

• Jubilæumsbog er under udarbejdelse  
o Efter sidste bestyrelsesreferat har bestyrelsen og direktør Jens Bouet modtaget 

mail, hvor medlemmer stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt beslutningen om at 
bruge arvemidler til jubilæumsbogen, er i overensstemmelse med testamentet. 
Bestyrelsen og Jens Bouet har svaret, at det er i overensstemmelse med 
testamentes bestemmelse. 

• 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 
▪ 5. september 2022 - Handicaporganisationernes Hus 

▪ SCI dag den 5. september - Reception 
▪ 8. september 2022 - Vingsted hotel & konferencecenter 

• 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 

 
 
 
 
 
 
7. Kort om kommende arrangementer: 



• Uge 30  
o Bestyrelsen holder møde onsdag den 1. juni 2022 med planlægningsgruppen 
o Programmet er udsendt 

▪ Foredrag med Søs Egelind “Slip humoren løs” 
▪ Foredrag med Jeanette Varberg “MeToo kvinder og magt”Jubilæumsevent  

• Royal Run den 6. juni 2022 
o RYK har et hold - one mile - start kl. 10.00 

• SMUK fest - 3. - 7. august 2022 
o 9 tilmeldte fra RYK 

• VM i Rugby - 8. - 16. oktober 2022 
o VM afholdes i Vejle 
o RYK har fået lov til at opstille Roll Up  

• DHF Kongres - 21. - 23. oktober 2022 
o Afholdes på Egmont højskolen 
o 10 pladser  
o Fra bestyrelsen deltager: Helle, Niels mv. 
o Deadline for tilmelding 1. juni. 

 

8. Kort om afholdte arrangementer: 
• NoSCoS - 5. - 7. maj 2022 - Stockholm 

o Stor succes 
o Cathrine blev valgt ind i NoSCoS bestyrelse 
o RYK havde premiere af de nye TAI film med flot fremmøde 
o RYK deltog i workshop omkring Peer Support 
o Indlæg i næste RYK Magasin 

• Wings for Life World Run den 8. maj 2022   
o Stor succes og god stemning 
o I forbindelse med festligholdelse af RYKs jubilæum blev der uddelt spisebilletter til 

foodtruck til til Team RYK. 
o 33 tilmeldte på Team RYK 

• ESCIF - 25. - 28. maj 2022  
o DK deltagelse aflyst pga sygdom og manglende midler 

 
9. Hornbæk og Viborg: 

• Hornbæk: 
o Sommerfest 2. juni 2022 - Udsolgt - Venteliste 
o RYK deltager et projekt vedr. VR Briller (Virtual reality) kunstig intelligens. 

• Viborg: 
o Intet nyt 

 
10. Økonomi: 

• Regnskab for 2021 er revideret og godkendt - og lagt på hjemmesiden. 
• Vi har fået afslag på ansøgning til Jascha Fonden vedr. deltagelse i konferencer i hhv. 

Stockholm, NoSCoS og ESCIF. 
• Vi har modtaget godt kr. 10.000 i mindegave fra Anders Andersens mor, der ved sin død og 

bisættelse i stedet for blomster m.m. ønskede at beløb blev indbetalt til os. 
• Kørselsgodtgørelse - Bestyrelsesarbejde dækkes efter statens takst. 

 
 
 
11. Evt. 

• Dansk armbryder forbund har taget kontakt til RYK, DHF og Ungdomskredsen for 
samarbejde om, at udbrede kendskabet til sporten.  



Der arbejdes på at sporten kan komme med til Para OL 2028. 
Der vil blive arrangeret events, hvor der vil blive mulighed for at prøve sporten.  

• Nye projekter drøftet 

 
 
13.  Næste møde  

• Næste møde dato fastsættes efter Generalforsamling 
 


