
Referat møde Info-udvalg 19/10 2015 kl. 19.00.

Grønnegade 80, Aarhus

Tilstede: Lotte J., Ivan, Henrik S.

1. Velkomst
Henrik byder velkommen

2. Valg af ordstyrer, referent
Der vælges ingen ordstyrer, Henrik vælges som referent.

3. Samarbejde med leverafsnittet Aarhus Universitetshospital 
Der er på to morgenmøder, lavet præsentation for personalet på leverafsnittet, hvilket 
blev rigtig godt modtaget. Vi er nu blevet bedt om at komme og besøge i alt tre borgere 
der var indlagt. Der er stadig nogle ting i kommunikationen der kan forbedres, men 
samarbejdet betragtes generelt som meget positivt. Der fremkommer forslag om at 
undersøge om der er leverafdelinger/-ambulatorier på andre sygehuse i regionen. 
Henrik undersøger.

4. Radio/T.V. spots 
Spottene er nu blevet præsenteret for Regionsråd, LIv og på seneste Regionsmøde. 
Ydermere er de på dagsordenen på næste HSR-møde. Indtil videre er de blevet positivt
modtaget, så det besluttes at der skal udarbejdes et konkret forslag til et pilotprojekt, 
der indeholder regional udsendelse. Henrik gør tiltag.

5. Psykiatrisk hospital
Den nedsatte arbejdsgruppe er gået i opløsning, uden at der er kommet nogen 
resultater. Der er fortsat enighed om at der bør gøres noget, så alle lægger hovedet i 
blød for at komme på fæller, der kunne være relevante til at påtage sig opgaven. 

6. Frivillig dag
Der er ikke kommet referat/rapport.

7. Forslag til retningslinjer for frivillige til eksternt informationsarbejde
Der er udarbejdet nyt forslag efter kritik/bemærkninger på sidste regionsmøde. 
Forslaget godkendes og sendes videre til regionsrådet.

8. Box334
Alle bør være opmærksomme på arrangementer og aktiviteter der kan være 
interessante til indlæg i Box334

9. Speakerbank
Speakerbanken er nu underlagt Info-udvalget. Den gamle mappe der er blevet 
overdraget, indeholder rigtig mange fæller der ikke har været kontaktet i årevis. Det 
besluttes at det ikke er hensigtsmæssigt at begynde at ringe til alle disse fæller, men at 
der skal laves opslag på hjemmesiden, samt skrives til alle grupperne, med opfordring 
til interesserede fæller om at melde sig. Yderligere besluttes det at lave en flyer, der 
kan deles ud på møder. Henrik skriver.



10. Aarhus kommunes social og sundhedsudvalg
Der er ikke sket noget i forhold til dette. Det besluttes at der skal laves en liste over alle 
kommuner i Regionen, med de tilhørende alkoholbehandlinger. Derefter skal det 
undersøges med hvilke kommuner der er samarbejde. Lotte gør tiltag.

11. Studenterpræst
Udsættes til næste møde.

12. Løbende aktiviteter
Der er aflagt vellykket besøg på Skjern Handelsskole. Der er planlagt besøg på 
Marselisborg Gymnasium og Onsild Idrætsefterskole. Der ser ud til at det bliver en 
realitet med et ugentligt møde på Kjærshovedgaard. Det bør understreges at mødet på 
Kjærshovedgaard ikke er udvalgets fortjeneste, men Jack og Rune’s.

13. Indkomne forslag/eventuelt
Der er kommet forslag om at holde et arrangement i forbindelse med kulturnatten 2016.
Første ideer går i retning af Det Blå Sted, Aarhus, med løbende speaks og møder, fra 
f.eks. 19.00-24.00. Forslaget bliver modtaget med entusiasme. 

14. Afslutning
Mødet afsluttes med fastsættelse af næste mødedato, mandag d. 30/11, samt 
sindsrobønnen.


