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Medlemmer/deltagere.

Der deltager 3-5 faste medlemmer til møderne. Udvalget ser gerne flere 
mødedeltagere, både som faste medlemmer og som løst tilknyttede deltagere 
ifm. specifikke projekter. 
Interesserede opfordres til at følge med i udvalgets aktiviteter, mødereferater 
findes på regionens hjemmeside. Forslag til aktiviteter er meget velkomne!
Al henvendelse kan ske til Henrik, Tlf. 40454326, mail: 
wonderwho.nl@gmail.com.

Mødeaktivitet.

Der har været afholdt 2 møder i Info-udvalget siden sidste regionsmøde og der 
står 1 planlagt til d. 18/5 2015. 
Det anses for hensigtsmæssigt at holde en mødefrekvens på 1 møde om 
måneden, hvilket i store træk også er lykkedes de sidste 7 måneder.

Igangværende/afsluttede aktiviteter.

Det er besluttet at forsøge at genetablere samarbejdet med leverafsnittet på 
Aarhus Universitets Hospital og de første tiltag er gjort for at starte en dialog om 
mulighederne. 

Der er blevet arbejdet på at producere nogle radiospots, første udgave forventes 
at kunne præsenteres ultimo maj/primo juni.

Kontakten til grupperne i regionen betragtes som mangelfuld og der arbejdes 
fortsat på at få lavet en liste med mailadresser på 
grupperepræsentanter/kontaktpersoner.

Der blevet dannet en arbejdsgruppe der skal undersøge mulighederne for at 
etablere et samarbejde med Psykiatrisk Hospital i Aarhus. Der foreligger i 
skrivende stund endnu ingen resultater.

Siden redaktionen på Box334 har opfordret regionerne til at komme med indlæg, 
har udvalget til hver udgave sendt artikler omkring aktiviteter i regionen.

Efter forespørgsel fra mandags gruppen i Skive, der d. 4/5 havde arrangeret en 
aften med menighedsrådet, sendte udvalget et medlem for at fortælle om AA’s 
historie og AA generelt.

Der er taget initiativ til at starte en registrering af de aktiviteter og kontakter 
udvalget har med eksterne organisationer og institutioner. Tanken er at skabe en 
videns-/erfaringsbank, hvor grupper eller enkeltstående AA’ere kan hente 
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inspiration til informationsarbejde. Alle grupper og fæller med eksterne kontakter
opfordres til at melde dette til udvalget.

Efter henvendelse fra Skanderborg Rusmiddelcenter, har der været 2 fæller i 
Skanderborg, for at fortælle en gruppe borgere i behandling om AA. Det er aftalt 
med Skanderborg Rusmiddelcenter, at det skal være en tilbagevendende 
aktivitet.

SOSU Hobro har bedt om en præsentation for en grupper elever, hvilket har 
fundet sted d. 13/5.

Efter Chenetts fratrædelse som formand for udvalget, er Henrik blevet valgt som 
konstitueret formand og siden som formand og LIV repræsentant. Valget er 
endnu ikke godkendt af regionen. 

Kommende aktiviteter.

Igen i år er der planlagt deltagelse i Smukfest i Skanderborg, med et 
informationstelt.


