
Referat møde Info-udvalg 20/4 2015.

Tilstede: Ernst, Margit, Alan og Henrik

1. Velkomst
Henrik byder velkommen.

2. Valg af ordstyrer, referent
Henrik bliver valgt til ordstyrer og referent.

3. Samarbejde med leverafsnittet Aarhus Universitetshospital 
Der er fortsat enighed om at der skal gøres forsøg på at genoptage 
samarbejdet. Margit gør opmærksom på, at inden der laves konkrete aftaler,
skal vi også være sikre på at vi har frivillige til at udføre opgaverne. Henrik 
påtager sig at tage første skridt til kontakt.

4. Radio/T.V. spots 
Der er lavet tekster som bliver indtalt i København, hvorefter de bliver sendt
til Aarhus for at blive redigeret og evt. underlagt musik. Henrik er fortsat 
tovholder.

5. Kontakt til grupperne i regionen 
Vi afventer stadig information fra den aftrådte formand. Henrik rykker for 
det.

6. Psykiatrisk hospital
Jens, der har sin daglige gang på Psykiatrisk Hospital, har tilsagt at ville 
være behjælpelig med at skabe kontakt med de relevante personer, med 
henblik på et fremtidigt samarbejde. Margit og Alan har også interesse for 
projektet og det bliver besluttet at lave en arbejdsgruppe med Jans, Margit 
og Alan. Henrik sørger for at alle har hinandens kontaktinformationer.

7. Skanderborg Rusmiddelcenter
Skanderborg Rusmiddelcenter har henvendt sig via AA Danmark og d. 9/4, 
var Leif og Henrik på besøg, for at fortælle en gruppe borgere i behandling, 
om AA. Centret gav udtryk for at det havde været en positiv oplevelse og vil 
gerne gøre brug af det igen på et senere tidspunkt. Henrik holder kontakten.

8. Smukfest
Da Susanne havde meldt afbud til dagens møde, var der intet nyt. 

9. SOSU Hobro
SOSU Hobro har henvendt sig, med interesse for, ligesom sidste år, at få en 
præsentation af AA. Alan og Henrik påtager sig opgaven, der skal finde sted 
d. 13/5. 

10. Registrering af aktiviteter i Informationsudvalget og i Regionen i 
øvrigt
På foranledning af Margits spørgsmål på sidste møde, har Henrik taget 
initiativ til at lave en formular der skal udfyldes, når Info-udvalget har (haft) 
kontakt med eksterne organisationer. Det besluttes at ”promovere” 
formularerne, for på den måde at skabe en vidensbank om hvad der i 
Regionen er lavet af aktiviteter med eksterne organisationer. Det formodes 



at dette kan blive til en inspirationskilde for grupper der har lyst til eller 
mulighed for aktiviteter, men ikke selv har nogen erfaring. Ydermere anses 
det for hensigtsmæssigt, at vi har mulighed for at kigge tilbage på hvad der 
har været af aktiviteter. Denne viden har indtil nu ofte ligget hos 
enkeltpersoner.

11. Box334
Ernst og Henrik har to mulige kandidater til bidrag til næste udgave af 
Box334.

12. Valg af formand
Ernst har gjort opmærksom på at der bør vælges en ny formand og foreslår 
Henrik. Henrik bliver valgt og takker for valget og tilliden. Henrik giver 
ligeledes tilsagn om at ville være regionens repræsentant i LIV. Ernst 
påtager sig at informere regionen.

13. Indkomne forslag/eventuelt
Ingen indkomne forslag

14. Afslutning
Mødet afsluttes med fastsættelse af dato for næste møde, d. 18/5, efterfulgt 
af sindsrobønnen.


