Referat af RYKs generalforsamling
11. juni 2022 – Auto Mobil, Greve
DAGSORDEN:
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af stemmetællere

3.

Formandens beretning (findes på ryk.dk senest 14 dage før generalforsamlingen)

4.

Forelæggelse af revideret regnskab (findes på ryk.dk senest 14 dage før
generalforsamlingen)

5.

Indkomne forslag
a. Forslag om ændring af ordlyd og indhold af vedtægternes § 7, stk. 2.
RYK Bestyrelse

b. Forslag til RYK’s generalforsamling vedr. anvendelse af arv
Bente Ovesen, Birgitte Bjørkman, Mikkel Bundgaard, Viggo Rasmussen

c. Forslag til RYK’s generalforsamling vedr. midler til Stop Tryksår
Bente Ovesen, Birgitte Bjørkman, Mikkel Bundgaard, Viggo Rasmussen

d. BPA ordning - forslag til generalforsamling 2022
Mai-Britt Schmidt

6.

Valg af formand Helle Schmidt er på valg (genopstiller)
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Niels Schmidt er på valg (genopstiller) og Sus Danielsen er på valg
(genopstiller ikke)

7.

Valg af suppleanter Leo Thomsen og Hari Aaby Mandic er på valg (genopstiller)

8.

Valg af to revisorer og en suppleant for disse

9.

Fremtidigt arbejde

10. Eventuelt

Vært for dagen sammen med RYK er Auto Mobil, der byder på forplejning og underholdning.
--- 0 --Velkomst ved RYK og Auto Mobil
Helle byder velkommen og giver ordet til Michael. Han er glad for endelig at have fået muligheden for at være vært
og håber på en dejlig dag.
Helle spørger deltagerne, om det er ok at tage billeder til brug for Facebook siden – ellers skal man melde sig ved
formanden.
Oplæg ved Stig Langvad og Klaus Krogh (med på zoom):
Stig Langvad fortalte om baggrunden for TAI/højt skyl-projektet.
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Det med tarmen fylder meget – og især denne undervognsskylning bør man kende til. Baseret på undersøgelser
fylder tarmen temmelig meget procentuelt for en kørestolsbruger. 30% har et uheld mindst én gang om ugen.
Social begrænsning fylder også for mange, når vi taler om tarm. 2½ times ugt. fravær fra job pga. tarmrelaterede
ting.
Kun 12% af vores medlemmer bruger TAI, selv om målgruppen er mellem de 12- 56%. Vi kan få et bedre liv
med TAI. Effektivt, hurtigt og nemt – og ingen medikamenter. Brugt siden 1550 f.Kr.
Der er produceret film om TAI i samarbejde med Skejby. Filmene kan ses her: https://tai.ryk.dk/da/
Overlæge Klaus Krogh: Tarmproblemer påvirker hovedparten af RYKs medlemmer. De fleste rygmarvsskadede
eller sclerose patienter har været på samme behandling i mange år, selv om det ikke virker ret godt.
Spørgeskema sendt til godt 1300 medlemmer. Alder, køn, type skade, arbejdsevne, evne til at deltage i sociale
aktiviteter. Grøn: Tarmbehandling ok. Gul: Udfordret. Rød: Bør forbedres.
Resultat: 716 svarede (54%) fra 18-92 år, median 61 år = moden flok, flest mænd. Tid siden skade: 2-90 år. Niveau
for skade: 47% i halsen, resten fra bryst og ned.
Tarmbehandling: 44% = ok. 28% = udfordret og 28% bør behandling bedres. De ældre har flest udfordringer. Der er
sammenhæng mellem udfordret tarmfunktion og nedsat mulighed for at deltage i sociale aktiviteter.
Konklusion: På trods af vi er blevet bedre til at behandle tarm på rygmarvsskadede, er der stadig et stort og
uopfyldt behov for at diskutere metoder til at forbedre forhold for tarmen.
Spgm: Problemer med betalingen i hhv. Hornbæk og Viborg?
Stig: Der har været problemer, ja, spørgsmålet er, om det har været et kommunalt anliggende. Men i dag er det
både kommunalt og regionalt. Kommunen bidrager med hjælpemidler, hvis det letter daglige aktiviteter,
regionen står for behandling (fx forstoppelse).
Spgm: Ballonkateter, hvad er bedste valg mellem katetre? Luft kontra vand eller?
Svar Klaus: Ingen undersøgelser kan vise dette. Spørgsmål om man kan holde på vandet. Man må også se på det
økonomiske aspekt.
Videoerne blev vist.
Helle: Coloplast og Qufora har arbejdet sammen, selv om de normalt er konkurrenter. Fantastisk. Tak for den
store indsats til Stig.
Indslag v/Helle Schmidt og Jette Poulsen:
Gave fra ”HUSKMITNAVN”, graffiti- og gadekunstner. Afsløring af 50 års jubilæumsplakat.
Plakaten vil blive foræret til vores rehabiliteringscentre og samarbejdspartner, og derudover kan plakaterne
købes ryk.dk.
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Ad 1. Valg af dirigent
Helle foreslår Birgit Dahl som referent og Chanette Holst som dirigent. Begge valgt med applaus.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (8 uger før), annonceret i RYK, og
dagsorden var offentliggjort marts 2022 i RYK! magasin nr. 1/2022 samt på www.ryk.dk. Regnskab og beretning
ligger også tilgængeligt inden for den fastsatte frist.

Ad 2. Valg af stemmetællere
Som stemmetællere meldte sig to frivillige: Jesper Guldberg og Ruben Isaac Hernandez Ricardez.

Ad 3. Beretning
Formand Helle Schmidt har ordet:
Mange ildsjæle og medlemmer har kæmpet gennem årene for at fremme sagen. Hermed en stor tak til alle
aktører gennem årene – 50 år.
Vi får ny hjemmeside, nyt udtryk – og nyt logo. Niels præsenterer hjemmesiden og nyt logo. Jakob og Niels blev
valgt ind sidste år – skulle søsætte ny hjemmeside, hvilket blev en kæmpe opgave.
Spgm: Kan siden ses fra en mobil?
Svar: Ja, den er lavet, så alle kan læse den – den er adaptiv/dynamisk og dermed egnet til mobil.
Spgm: Data på nuværende hjemmeside – hvordan er de prioriteret i forhold til at komme på den nye?
Svar: Vi har gemt hele hjemmesiden og prioriterer. Vi modtager gerne henvendelser fra medlemmerne. Vi har
prioriteret ud fra tid, og hvad der så gammelt og nyere ud. Vi har ikke nedprioriteret noget, alt er gemt.
Helle: Man er hjertelig velkommen til at deltage i prioriteringen – anbefale eller skrive om osv.
Spgm: Hvorfor holdt fast i Sky Media? Har ikke hørt om nyt logo? Hvem har været med inde over beslutning
omkring logoet?
Svar: Vi fandt ud af, at Sky Media skyldte os penge – det kunne konverteres til gratis hjemmeside. Mht. logo har
tillidsfolk været inde over. Bestyrelsen har været med.
Spgm: Kan man være med i arbejdsgruppe vedr. hjemmeside over nettet/Zoom? For så vil jeg gerne melde mig.
Svar: Ja, det kan foregå over nettet. Kontakt gerne bestyrelsen for deltagelse i arbejdsgruppen.
Spgm: Ros til hjemmesiden. Men undrer mig over logo, der dukker op ”over night”. Det burde som minimum
være nævnt i invitation til i dag. Savner også at høre om professionelle overvejelser har ligget bag. Har der
været grafiker på?
Svar: Ja, der har været grafiker på samt professionelle vedr. hvilket signal vi vil sende. Hjemmesiden skulle være en
overraskelse – derfor vises logo først i dag.
Spgm: Efterlader I et link til den gamle hjemmeside? Vil være fint med tilgængelighed.
Svar: Har ikke været en del af overvejelserne. Man kan henvende sig, hvis man søger dokumenter. Alt er som sagt
gemt. Tror det er bedst siden lukker – og så er den gemt som grafisk dokument.
Spgm: Logo – synes det er flot. Men føler mig ført bag lyset, da ændringen er markant udadtil. Synes man burde
have taget det op på generalforsamlingen.
Svar: Vi ville gøre noget specielt, skiftede også ved 25 års fødselsdag. Logo ændrer jo ikke på RYK overhovedet, så
vi ser ikke problemet.
Helles beretning kan læses online. Men fremhæves skal:
-

RYK! Magasin er kommet i mange år, og Birgitte Bjørkman skal hyldes for alle de år, hun har stået i
front. Birgitte går på pension i slutningen af året. Afskedsreception sidst på året. Hvem skal følge efter?
Kontrakt er ikke underskrevet endnu, så det bliver i jubilæumsnummeret (nr. 3/2022).
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-

Spgm: Kunne man lave ordning så Birgitte kunne fortsætte, hvis hun har lyst?
Svar: Det står i kontrakt, DHF ikke har ansatte over 67 år.
Spgm: Kunne man lave regel om?
Svar: Det kan man ikke i følge lovgivning på området.
Spgm: Har man fortalt Birgitte på forhånd, at kontrakt udløber? Det er jo
aldersdiskriminering. Og kunne man lave en overgangsordning?
Svar: Birgitte er selvfølgelig blevet orienteret i god tid, ligesom hun selv er bekendt med indholdet i den
underskrevne kontrakt.

NoSCoS:
Vi fik egen stand via vores sponsorer. Det fungerede fantastisk. Uden støtte fra sponsorer havde det ikke været
muligt med denne workshop. Vi præsenterede TAI film og workshop om mentorordning. Cathrine Guldberg er
kommet med som brugerrepræsentant i NoSCoS Board.
Sponsorer:
RYK holder 4 gange om året oplæg for Coloplast nye medarbejdere.
Vi har fået mere formaliseret samarbejde med Qufora – nu får vi fast beløb hvert år. Det aftales, hvad pengene
bruges til.
Armbryderforeningen ønsker samarbejde. Måske vi kan få en kamp i uge 30.
Parasport har også rakt ud, så nye i idrætten, kan komme på sportslejr på La Santa. Vi er med i
planlægningsgruppen. Projektet er fastsat til at vare 3 år. 9 RYK’ere skal med på sportslejren til november 2022.
Udsendelse TABU på TV2 har også henvendt sig, vi deltager med 3 medlemmer i programmet som vises til foråret
2023.
Jubilæumsevent rundt om i landet med hjælp fra sponsorer. Kan findes på nettet – og der kommer også en formel
reception.
Wings for Life:
Vigtigt at deltage, da alle pengene går til forskning. Vi var godt 30 personer i København. Kun én tilmeldt fra
Jylland.
Spgm: Jeg så Wings for Life på nettet med klip fra hele verden. Foreslår PR-arbejde, så vi kommer ud i danske
medier.
Svar: Det har været forsøgt, men svar er typisk ”vi ser på det” – og så sker der ikke mere.
Jubilæumsbog:
Der har været en arbejdsgruppe: 4 fra bestyrelsen og 4 øvrige. Et stykke historie – og alles historie. Vi har haft
professionelle med ind over. Hensigten var, at alle kunne få glæde af denne bog. Der er selvfølgelig udarbejdet
budget for bogen.
Kontakt fra ukrainske kvinder:
De var alle berørt af tryksår pga. dårlige siddepuder. Vi rakte ud til vores sponsorer, som meget gerne ville
hjælpe og kvinderne fik nye puder.
SoMe:
Vi er kommet på Instagram. På hjemmesiden vil der være link til den side og Facebook.
Det nye N-hus:
Indflytning i maj 2023. Tak til arbejdsgruppen, som har hjulpet med bl.a. indretning.
Sommerfest på Hornbæk:
Formentlig den sidste, da en epoke nu er ved at ebbe ud.
Spgm: Hvem skal vi arbejde sammen med ved indretning af hospitalsafsnit? Der er meget store problemer.
Svar: Du må gerne komme til mig (Jens Bo Sørensen). Der har været indbydelse til byggeriet i Glostrup, og alle
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kan byde ind. Nybyggeri – derfor kan vi ikke tale om, hvad der endnu ikke fungerer. Det nye byggeri har vi haft
meget indflydelse på, så det skulle gerne fungere optimalt.
Frivilligt arbejde:
Helle: Bestyrelsesarbejde og andet frivilligt arbejde kræver mange ressourcer og ildsjæle. Jeg savner mere
holdånd. Ikke rart at være i en bestyrelse, hvor man ustandseligt bliver negativt omtalt. Bestyrelsesmedlemmer
bliver stressede af at høre på negative rygter, og mister dermed lysten til arbejdet. Flere stopper derfor som
frivillige.
Vi må respektere en demokratisk valgt bestyrelse, som gør sit ypperste for RYKs medlemmer. Bestyrelsen har i
den grad brug for ro til at udføre det arbejde, som de er valgt til. Vi kan komme langt, hvis vi arbejder sammen og
udviser respekt for hinanden i stedet for modarbejdelse. Synes det er ubehageligt at blive ringet op af sponsorer
eller medlemmer, der har hørt rygter om utilfredshed med bestyrelsens arbejde og direkte personangreb på
formanden. Hvis man er utilfreds – så stil op senere i dag.
Kommenter fra bestyrelsesmedlem Niels Schmidt: For knap en måned siden gik Sky Media konkurs. Vi skulle
starte forfra. Men der startede også et kæmpe pres på bestyrelsen, som er eskaleret til i går. Det har været
ekstremt hårdt. Men jeg ville gøre en forskel, da jeg trådte ind i bestyrelsen. Jeg har dog valgt at stoppe i
bestyrelsen i dag pga. det pres bestyrelsen konstant bliver sat i. Jeg vil gerne gøre et stort stykke arbejde for
RYK, men jeg skal også have en familie, der kan hænge sammen.
Formanden: Vores bestyrelse splittes, og det kan ikke være rigtigt, at man griber fat i nye
bestyrelsesmedlemmer og fortæller grimme ting om formanden. Det kan vi ikke have – så splitter vi RYK ad.
Vores arbejde er frivilligt – og det er RYK også.
Forsamlingen kommenterede med følgende til dette:
Komm: Beretningen er personlig og det er ikke en bestyrelsesberetning.
Spgm: På sidste generalforsamling blev der drøftet eksklusion af et medlem. Jeg savner en opfølgning på, hvad der
skete, da det fyldte ret meget.
Svar: Mht. eksklusion: Møde med DHF – vi havde en god og respektfuld drøftelse og gav vores mening til kende.
Vejen frem bliver en læring. Resultatet er, at medlemmet er her i dag. Vi har lært af det her, så vi ved, hvordan vi
kan gøre det fremadrettet.
Komm: Vi skal være bedre til at passe på hinanden – og også på vores bestyrelse.
Komm: Syntes bestyrelsen gør sit bedste. Rigtig ked af at Niels Schmidt trækker sig.
Kommentar fra bestyrelsesmedlem Jacob Thinggaard: Jeg har også valgt at stoppe, hvilket jeg på forhånd har
meddelt Formanden. Jeg har ikke ydet så stor en indsats som Niels i bestyrelsen. Jeg orker ikke personfnidder. Har
håbet på indtil nu, at problemerne kunne løses, men det virker desværre ikke sådan.
Kommentar fra Alice: Blev ekskluderet, men er tilbage. Stor tak til Helle og bestyrelsen, har ikke ord nok til at
beskrive den uvurderlige hjælp, jeg har fået af dem.
Forsamlingen tilkendegav, at der er brug for arbejdsro til bestyrelsen fremadrettet.
Beretning er godkendt ved applaus.

Ad 4. Forelæggelse af revideret regnskab
Kassereren Rita Nissen fremlagde regnskabet for 2021.
Vil ikke gennemgå regnskabet i detaljer, men forklarer hovedpunkterne. Rammebevillingen er større, da vi har
fået lov til at overføre overskuddet for 2020 til 2021 pga. vores 50 års jubilæum i 2022. Sommerkursus var
dyrere end beregnet. Alt i alt overskud i 2021 på ca. 95.000 kr.
Spgm: Elise Palmers arv – skal de også gå til jubilæumsbog? (der står beløbet skal bruges til jubilæum under note
nr. 7)
Svar: Nej

11. juni 2022.

Side 5/11

Ad 5. Indkomne forslag
a. Forslag om ændring af ordlyd og indhold af vedtægternes § 7, stk. 2. RYK
Bestyrelse
Bestyrelsen har set på vedtægter og mener ordlyd skal ændres.
Spgm: Det strider mod DHFs vedtægter, at specialkredse ikke må ændre vedtægter. Kan vi få dispensation? Eller
skal det op på DHFs kongres?
Svar Jens Bouet (DHF): Ja, korrekt, skal godkendes af DHF. Derfor kan I godt beslutte det. Måske kan det ikke
imødekommes, og så er det bare tilbage til vedtægterne.
Kommentar fra Stig: Ved godt hvorfor vedtægterne er, som de er: Ambition om at mennesker uden
rygmarvsskade ikke må bestemme over dem, der har skaden. Måske skal vedtægterne ikke ændres, men vores
tænkning.
Kommentar Jesper Hansen: Brugerstyret organisation – synes ikke dette skal ændres, argumentet er svagt.
Kommentar fra Kenneth og Mikkel: Synes det er fint at ændre, men passus om, at flertal skal være
rygmarvsskadede, skal ikke ændres.
Kommentar fra Susanne: Den oprindelige vedtægt var lavet med angst for at pårørende skulle stå i spidsen for
RYK.
Kommentar fra Vibeke: Grunden til passus var, at vi var bange for behandlerne skulle overtage RYK.
Forslag 1. Stemme resultat:
49 stemmeberettigede
28 ja
18 nej
3 blanke

b. Forslag til RYKs generalforsamling vedr. anvendelse af arv
Jens Bouet: DHF er ansvarlig som enhed, når en arv modtages. Prokuristen (DHFs direktør) er ansvarlig for at
testators ønsker i testamentet bliver fulgt. Advokaten bliver spurgt til råds ved tvivlsspørgsmål og i denne sag er
der spurgt ind til definitionsafgrænsninger i forskning i rygmarvsskader. Svaret fra advokaten er, at i denne sag,
er det forskning bredt. Generalforsamlingen kan ikke indsnævre testators ønsker.
Viggo: Selve forslaget beskriver, hvad der ligger til grund. Vi undres over ingen ordentlig forklaring. Mangler
overensstemmelse mellem arv til forskning – og jubilæumsbog. I bestyrelsesreferatet fra 28. marts står der, at
jubilæumsbog er under udarbejdelse. Midler til dette anvendes fra arv osv. Jakob stiller spørgsmål ved, om det
er testators vilje, at penge går til bog? Jeg har forsøgt via mails at få forklaring på, hvad der ligger til grund for
beslutningen.
Jens: Som du udmærket ved Viggo, har jeg jo netop svaret dig udførligt i flere mails på dine spørgsmål. Bogen går
50 år tilbage og beskriver RYKs udvikling, forskning og antropologiske betragtninger.
Jakob: Det var mig der på bestyrelsesmødet spurgte om hensigterne bag brugen af arven til en bog. Jeg synes at
pengene kunne være gået til noget digitalt, men bogen var mere ønsket.
Helle: Både Jens Bouet og jeg har netop svaret dig på jeres spørgsmål. Bogen bliver til gavn for alle i RYK. Den er
tænkt som et historisk værk og som kan bruges af studerende, så det er noget, alle kan få glæde af.
Viggo: Ønsker svar på de fem spørgsmål i forslaget.
1.

Hvor stort et beløb af Niels Kramers arv bliver anvendt til jubilæumsbogen?

2.

Hvilke øvrige formål er tidligere finansieret af Niels Kramers arv med hvilket beløb?

3.

Hvorledes er de pågældende formål i overensstemmelse med Niels Kramers ønske om, at
”Arven skal anvendes til fordel for forskning i rygmarvsskader,” jf. testamentet?

4.

Hvad vil bestyrelsen fremover gøre for at sikre, at testamenteret arv overholder testators
specifikke ønsker?
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5.

Hvordan vil bestyrelsen kommunikere til medlemmer og pårørende om de generelle muligheder for at
testamentere arv til RYK?

Helle:
1. 490.000 kr. er der budgetteret med. 50.000 fra Coloplast. 100.000 er kommet fra andre ikke-øremærkede
indtægter.
2. Har støttet projekt i Aalborg (romaskiner)
3. Bogen er omfattet, da det er en historisk afhandling omkring rygmarvsskader, hvilket er bekræftet af advokaten.
4. Alle testamenter overholdes altid i DHF af prokuristen (DHFs direktør). Når bestyrelsen ønsker at bruge en del
af en arv, forelægges det altid prokuristen, som rådfører sig med forbundets advokat.
5. Vi kommunikerer via RYK! Magasinet, det er det bedste vi kan gøre.
Viggo: Jens Bouet mener at bogen opfylder betingelserne for forskning – men jeg vil gerne se beviser. Jeg mener
det er alvorligt at bruge arv, hvis det ikke er bevist, at der er tale om forskning. Det kan vise sig ulovligt.
Forskning må ikke gradbøjes. Ønsker afstemning om det er ok at bruge arv til bogen.
Jens: Har, som sagt, forespurgt advokaten, som jo netop har godkendt formålet. Tror dog ikke der er basis for en
afstemning.
Vibeke: Kan man beskrive i bladet, hvad man gør for at sikre sig, at pengene bliver brugt til det tiltænkte?
Fortælle man skal være specifik.
Jens: præcis, ja. Derfor går vi også til advokat, som bør undersøge og spørge ind til testators ønsker - også
specifikke ønsker.
Jesper: Der er ikke noget galt med humanistisk forskning i forhold til medicinsk forskning. Men Stig er ikke forsker
– hvilke forskere løfter ellers dette projekt?
Jens Bo: Måske skulle bestyrelsen overveje at lave en ønskeseddel. Kunne være godt at kommunikere til dem, der
vil donere, så de ved hvor der evt. savnes midler.
Jytte: Tilslutter mig Jespers synspunkter. Spgm er, hvem der skal lave det. Har spurgt 25 mennesker, der har fortalt
deres historie. Hvem skal lave det? Er det nok til at kalde det forskning? Vi ved ikke mere om det, end det er en
historisk bog?
Stig: Nej, jeg er ikke forsker eller skal lave bogen. Men det er ikke os, der har den rigtige definition på, hvem der
laver forskning. Det kan være hvem som helst. Tingene skal gøres på fornuftig måde – det er essensen.
Mht. arv vil vi gerne påvirke, hvor pengene gør RYK gavn. Derfor bør vi ikke blive alt for specifikke.
Jens: Bemærk der står forskning bredt og ikke forskningsprojekter.
Viggo: Stig, rettelse. Har søgt midler til 3 Ph.D. projekter i RYK regi. Så jeg ved lidt om krav osv. Hvis vi vil
acceptere, at ordet forskning beskrevet i arven også gælder at skrive om 25 livshistorier, kræver det en
kvalitetssikring eller afstemning. Synes det er formidling.
Susanne: Hvordan afslutter vi det her? Vi bliver ikke enige – så find en konklusion.
Birgitte: Skal vi bruge en halv mio. på en jubilæumsbog med 25 beretninger? Jeg undrer mig over vi ikke kan høre
mere om bogen – den må jo være færdig, da den skal udkomme i december? Kendte ikke Kramer, som skrev i
testamente om forskning i rygmarvsskader. Kunne have været taget op på generalforsamlingen sidste år. Savner
at medlemmer bliver inddraget i beslutninger. Det er jo også vores arv.
Jens: Jeg har lige nu ringet til advokaten for at få bekræftet det, jeg sagde. Alt det sagte er korrekt. 25 beskrivelser
er også historisk forskning.
Jesper: Det er set før, men der mangler en sandsynliggørelse af, at der er et forskningselement i det her. Det
giver ikke mening for mig, at 25 menneskers historie skulle være forskning.
Stig: Vil ikke diskutere mere. Men til Birgitte: der er ikke noget skjult, og der er ikke brugt nogen penge endnu. I
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projektet ligger der omkostninger – f.eks. skal bogen også sendes ud til medlemmerne.
Jakob: Ønsker at afslutte emnet, da vi har forskellige holdninger til både forskning og arv. Det ændrer ikke på
juraen, at vi er enige. Vi kan heller ikke stemme om alt til en generalforsamling.
Jens Bouet: Der er ikke forslag om afstemning. Det vil altid være de økonomisk ansvarlige (her bestyrelsen), der
foreslår og beslutter anvendelse af midler.
Viggo: Er det i orden at RYK benytter penge fra Niels Kramers testamente til produktion af jubilæumsbog?
Afstemning ønskes.
Susanne: Man kan ikke ændre forslag midt under en generalforsamling.
Viggo: Normal praksis er, at man justerer til og stemmer om forslag. Jeg har lige nu mailet et nyt forslag til
afstemning til dirigenten. Så vi kan stemme her. Vi taler kun jura – der er også moral og følelser med ind over.
Jens Bouet: Det her er ikke kommunalpolitik. Vi har vedtægter, vi følger i RYK og DHF.
Henrik: Har mistet overblikket over, hvad det egentlig går ud på. Men Jens siger, tingene er foregået efter bogen.
Ville være stolt over at have lagt navn til bog, hvis jeg var Kramer – det er også følelser!
Susanne: Ja, man kan ændre forslag – men hvad skal vi stemme om?
Lisbeth: Jeg er forskningslaborant – arbejder med henblik på at forbedre noget. Hvis man godt kan iflg. jura, er det
ok. Men har en anden opfattelse af forskning end en bog.
Birgitte: Man kan altid stille ændringsforslag? Ja, så kan vi godt stille ændringsforslag til det forslag, der ligger, hvis
det ligger inden for rammerne.
Susanne: Der er svaret på punkt 1. Og i punkt 2 – ikke et ændringsforslag. Så der er ikke noget at stemme om.
Viggo: På baggrund af debatten bør vi stemme om, hvad praksis er.
Jens Bouet: Man kan evt. indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Viggo: Vi trækker forslaget, da dirigenten ikke vil godkende ændringsforslaget. Vi accepterer Jens’ svar fra
advokaten om, at det er historisk forskning.

c. Forslag til RYK’s generalforsamling vedr. midler til Stop Tryksår
Jens Bouet: Har ikke fundet info om arbejdsgruppe. Jeg kan ikke finde info om, at gruppen skulle være nedsat. Står
ikke i bestyrelsesreferater eller på hjemmesiden. Det er bare juraen. Kan ikke berettiges af kasserer. Hvis RYK ikke
har egne betingelser, gælder DHFs betingelser. Der kan ikke genereres midler fra rammebevillingen til et ikkeeksisterende udvalg. Budget 2022 er vedtaget og kan ikke ændres. Bliver svær at bære igennem juridisk.
Vibeke: Hvorfor er der ikke givet midler til tryksår? Hvis man ikke har nedsat gruppen, så få det gjort, da
gruppen har opnået gode resultater. Der er meget lidt forskning i RYK. Dette er meget vigtigt. Til
arbejdsgruppen: Jeg savner Videnscenter for Sårheling på Bispebjerg som samarbejdspartner. De interesserer
sig mest for diabetessår, men bør høres.
Helle: Vi fik en henvendelse fra sårgruppen, som gerne ville have midler. Vi afsatte 5.000 kr. Vi skal altid skaffe
midler inden vi påbegynder et nyt projekt – ellers må vi lade det ligge. Vi er nødt til at have styr på, hvad
pengene bliver brugt til. Derfor kontakter jeg også ofte sponsorer. Vi fik så en regning på over 8.000 kr. uden at
der blev givet besked på forhånd. Derfor har bestyrelsen mistet tilliden til gruppen.
Gruppen har også, uden bestyrelsens accept, søgt midler ved Vanførefonden. Det kan ødelægge vores
rammebevilling, som vi lever af i RYK. Ja, der er et økonomisk overskud for 2021, som vi har fået lov at
overføre til 2022 pga. vores jubilæumsår. Så vi kan ikke bare bruge pengene til andet.
Susanne: Flot arbejde – men kan vi nedsætte en arbejdsgruppe, som kan formulere ansøgninger? For det skal
følges op.
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Helle: En arbejdsgruppe er tiltænkt til at skulle gerne være bestyrelsens højre hånd. Men her er der ikke blevet
samarbejdet. Det er bestyrelsen som nedsætter en arbejdsgruppe jf. vores forretningsorden.
Vibeke: Ting bliver først til en realitet, når nogen får en idé. Jeg kan ikke se, at bestyrelsen skal bestemme, hvem
der sidder i gruppen.
Helle: Enig i det meste. Se paragraf 4 i forretningsordenen.
Jens Bouet. Alle arbejdsgrupper nedsættes af bestyrelsen og skal have minimum et bestyrelsesmedlem i
gruppen, for netop at have hånd i hanke med økonomi og styr på tingene.
Viggo: Ked af I bruger petitesser til at skyde dette i sænk. Det blev godkendt på generalforsamlingen, at vi aftalte
ting om gruppen. Småpenge i forhold til ½ mio. til en bog!
Helle: Jeg blev ikke inviteret til arbejdet, selv om jeg havde udtrykt interesse for gruppen.
Lisbeth: Stram økonomi, vi har få penge. Så overskridelsen på 3000 kan være mange penge.
Dirigent: Hvad ønsker I der skal stemmes om? Budgettet er godkendt for i år, så vi kan ikke bevilge dem nu.
Viggo: 15.000 kr. – ja eller nej?
Vibeke: Jeg ved, man ikke kan finde 15.000 kr. Men man kan godt finde penge til kørsel eller frimærker. Det kan
tages ud af den daglige drift. Det er ærgerligt, den gruppe skal stå og falde på så små beløb.
Kenneth: Lad os fortsætte gruppen – jeg giver gerne tilskuddet på 15.000 kr. via mit firma, hvis det kan løse
problemet, men jeg vil så bestemme, hvem der skal sidde i gruppen.
Dirigent: Nedsættelsen af en sår-gruppe kan ikke bestemmes af et enkelt medlem, men der kan stilles forslag om
medlemmer til gruppen. Dirigenten foreslår at bestyrelsen afholder et møde med den nuværende gruppe,
hvorefter bestyrelsen nedsætter en officiel sår-gruppe jf. forretningsordenen.
Forsamlingen bakkede op om dirigentens forslag til konklusion.

d. BPA-ordning - forslag til generalforsamling 2022
Forslag stillet af medlem Mai-Britt Schmidt.
Forslagsstiller, der selv har haft BPA gennem mange år, ønsker dette forslag behandlet under indkomne forslag på
generalforsamlingen 11. juni 2022.
Hjælpeordningen er under pres. Jeg foreslår, at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen aktivt at arbejde politisk
for en gentænkning af hjælpeordningen.
Landsformand Susanne Olsen var med via video. Susanne påpegede at BPA i den grad har været på agendaen de
sidste 5 år og at der forsat arbejdes særdeles aktivt med området. DHF presser konstant aktivt på, da området
er udsat for ekstremt pres.
BPA-netværket blev nedsat for år tilbage og består af andre af de øvrige bevægelseshandicaporganisationer.
Faglig og politisk chef Jeppe S. Kerckhoffs var også med i video.
BPA-ordningen giver os mange udfordringer.
BPA-netværket er nedsat med 8 organisationer med henblik på vidensdeling og at tale med én stemme.
Der er også nedsat aktionsgruppe, hvor DHF også er repræsenteret og der er givet mandat til at banke politikerne
på dørene og lægge pres på.
Mange kommuner skærer og prøver at frakende ordningerne. Al vores viden er omsat og systematiseret for
politikerne.
Man kan gøre mere for sagen ved at vi får mere viden. Så meld gerne ind til os, hvis du har en særlig historie.
Dirigenten: Vi kan vel kun konkludere, at DHF og RYK fortsat samarbejder om BPA-området?
Vibeke: Hvem fra RYK sidder med?
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Helle: Jeg samarbejder løbende med hovedforbundet – også om dette emne.

Ad 6. Valg af formand
På valg er: Helle Schmidt (genopstiller).
Dirigenten påpegede, at hvis nogen i forsamlingen var utilfredse med bestyrelsens arbejde, var det nu de kunne
melde sig på banen.
Dirigenten spurgte efter interesserede kandidater, men ingen meldte sig, og Helle blev genvalgt med stor
applaus.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Leo Thomsen, Kristine Nielsen og Mette Lauritsen blev foreslået og takkede ja.
Dirigenten gav herefter ordet til hver kandidat for at fortælle lidt om deres baggrund.
Kristine Nielsen: Skadet i 2016, høj rygmarvsskade. 50 år, 3 børn, bor i Næstved, kan bidrage med godt humør og
samarbejde.
Valgt for 2 år.
Mette Lauritsen: Skadet i 2012, 35 år, RYK er en hjerteforening for mig, droppede Dværgeforeningen til fordel for
RYK, men håber på bedre toner og samarbejde i bestyrelsen.
Valgt for 2 år.
Leo Thomsen: Skadet i 2014, tidl. læge gennem 32 år, praktiserende læge i 25 år. Derudover engageret i
kvalitetsudvikling. Arbejder med undervisning, forskning og kvalitetsudvikling i Nordjylland. På landsplan
formand for udvalg vedr. edb-system for praktiserende læger. Erfaring med forskellige bestyrelser. Kan byde ind
med lægelig baggrund og kvalitetssikring, forskning og undervisning.
Valgt for 1 år.

Ad 7. Valg af suppleanter
Niels Schmidt genopstiller ikke. Hari Mandic genoptiller. Henrik Aundal opstiller.
Hari Mandic blev valgt som 1. suppleant og Henrik Aundal blev valgt 2. suppleant.

Ad 8. Valg af to revisorer og en suppleant for disse
Solveig Hansen og Søren Ingvardsen genopstiller. Suppleant: Keld Jensen Alle genvalgt.

Ad 9. Fremtidigt arbejde
-

Ny hjemmeside

-

Sundhedspolitik

-

Mentorordning

-

NoSCos/NORR

-

ESCIF

-

NeuroRehab

-

N-huset Glostrup

-

TAI projektet fortsætter

-

Flytning til N-huset
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-

Kongres DHF oktober

-

SCI day

-

Wings for Life

-

Retssikkerhed – bl.a. BPA i samarbejde med DHF

-

Fokus på seksualitet – en film

-

Revideret udgave af seksualitetsbogen

-

Kontinensforeningen

-

Arrangement med ungdomskredsen

-

Forslag:
o

Socialpolitik

o

Tilgængelighed for fremtiden

o

Ensartet bilansøgningsbehandlinger (vi har skabeloner) – forskelligt fra kommune
til kommune

Ad 10. Eventuelt
Kommende arrangementer:
TABU med Rune Klan – 7. juli
Familietur til Ree Park – 24. juli
Sommerkursus i uge 30 – 25.-31. juli
Smukfest Skanderborg – 3. august
Tapas og hygge i anledning af jubilæet – Vildbjerg 25. august og Taastrup 6. september
Reception i anledning af jubilæet – Tastrup 5. september
Tapas og hygge i anledning af jubilæet – Vingsted 8. september
Familietur til Knuthenborg – 18. september
Jubilæumsseminar Musholm – 8.-9. oktober
Afskedsreception for Birgitte Bjørkman i oktober
ParaSport – tur til La Santa
Helle takkede de bestyrelsesmedlemmer, som har været med, men stopper i dag. Tak til Niels, Jakob
og Sus.
Tak til referent Birgit og dirigent Chanette.
Tak til Michael, Auto Mobil for at stille lokaler og forplejning til rådighed.

Referent Birgit Dahl
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