Tid: Onsdag den 29. juni 2022 kl. 15.30 - 17.00
Sted: Zoom
Deltager: Cathrine Guldberg, Helle Schmidt, Jette Poulsen, Leo Thomsen, Hari Aaby Madic,
Rita Nissen, Mette Laursen, Kristine Byskov
Afbud: Henrik Aundal
1. Valg af mødeleder - Helle
Valg af referent - Cathrine
2. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden er godkendt med enkelte forslag til rækkefølgen af
punkter og at enkelte punkter bliver udsat til næste møde.
3. Godkendelse af referat af 23. maj 2022 - Referat godkendt
4. Velkomst og præsentation af mødet (HCS)
5. Forretningsorden - godkendt
• Sekretær - Cathrine Guldberg vil varetage denne post
6. Ny redaktør - RYK Magasin
• Der har været afholdt ansættelsessamtale med kandidat til ny redaktør og kontrakten er
pt. til drøftelse mellem involverede parter.
7. Dato for kommende møder
• Næste møde i KBH - Onsdag den 31. august 2022
8. Orientering og status
• Jubilæum 2022:
o Jubilæumsbog
o Jubilæumsevent
o Datoer:
▪ 25. august 2022 - Vildbjerg Sports & kulturcenter
▪ 5. september 2022 - Handicaporganisationernes Hus
▪ SCI day den 5. september - Reception
▪ 8. september 2022 - Vingsted hotel & konferencecenter
• Seminar Musholm - 8. - 9. oktober 2022
o Tema Velvære
o Vinsmagning
o Arbejdsgruppe: Helle sender mail ud
• RYK! Magasinet Jubilæumsnummer
o Nr. 3 Magasin bliver Jubilæumsmagasin
• Uge 30
• SMUK fest - 3. - 7. august 2022
• DHF Kongres - 21. - 23. oktober 2022
9. Hjemmeside
• Kristine og Mette vil gerne arbejde videre med indhold og indgår fremadrettet i
arbejdsgruppen.

10. Punkter til næste møde:

•
•

Hvordan holder vi styr på vigtige statusopdateringer og information
Evaluering af generalforsamlingen og dato for generalforsamling 2023

11. Evt.
• Et bestyrelsesmedlem modtog på dagen for generalforsamlingen d. 11. juni 2022 kl.
10.17 en mail med opfordring til, at man lækkede oplysninger fra et afholdt
bestyrelsesmøde. Det er både ubehageligt og fuldstændig uanstændigt at gøre.
Bestyrelsen tager skarp afstand fra sådanne henvendelser, hvilket vil blive pointeret
over for afsenderne.
12. Næste møde
• Næste møde i KBH - Onsdag den 31. august 2022

