
Referat møde Info-udvalg 30/11 2015 kl. 19.00. 

Grønnegade 80, Aarhus 

Tilstede: Ernst, Carsten N., Peter, Niels O., Lotte J., Henrik S. 

1. Velkomst 

Henrik byder velkommen 

 

2. Valg af ordstyrer, referent 

Ernst bliver valgt som ordstyrer, Henrik som referent 

 

3. Samarbejde med leverafsnittet Aarhus Universitetshospital  

Samarbejdet kører stadig godt. Der fremkommer forslag om at Info-udvalget skal betale for 

Store Bog, når disse bliver givet til patienter. Begrundelsen er at de mennesker der bliver 

besøgt kommer fra hele regionen og ikke kan henføres til enkelte grupper. Forslaget bliver 

vedtaget. Henrik informerer for god ordens skyld regionsrådet.  

 

4. Psykiatrisk hospital 

Der er fra udvalgets side, fortsat interesse for at starte et samarbejde. Alle medlemmer vil 

lægge hjernen i blød for at komme på fæller, der kan have en indgang 

. 

5. Radio T.V. spots  

Regionen har godkendt forslag til pilot projekt og bevilget det nødvendige beløb. Ny og 

forkortet indspilning er sat i gang. Henrik tager kontakt til Herning Folkeblad, med henblik på 

understøttende artikel. Lotte tager kontakt til Kai fra TEU for at koordinere i forhold til 

vagttelefon og registrering af evt. effekt. Der skal information til de grupper der findes i det 

pågældende område, Lotte og Henrik tager initiativ. Henrik sørger for artikel til Box334. 

 

6. Frivillig dag 

Intet bekendt 

 

7. Box334 

Som altid anmodes alle om at være behjælpelige med at komme med ideer til artikler 

 

8. Speakerbank 

Der er lavet flyers der gør opmærksom på speakerbanken 

 

9. Oversigt kommuner i regionen 

Det bliver aftalt at det skal undersøges i hvilke af regionens kommuner der er 

samarbejde/kontakt mellem AA og de kommunale alkoholbehandlinger. Dette skal gøres ved 

at spørge i ”egne rækker”, Info-udvalgte skal altså ikke på nuværende tidspunkt tage kontakt til 

de enkelte centre. 

Følgende kommuner er der allerede kontakt: Aarhus, Skanderborg, Randers, Odder, Herning 

Carsten og Peter undersøger følgende kommunder: Hedensted, Horsens 

Lotte undersøger: Ikast-Brande, Silkeborg, Skive, Viborg 

Niels undersøger: Holstebro, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer 

Henrik undersøger: Favrskov, Norddjurs, Samsø, Syddjurs 

 



10. Studenterpræst 

Susanne og Henrik har haft møde med en af de to studenterpræster i Aarhus, med det enkle 

formål at informere om AA. Det var et godt og positivt møde og der blev efterladt foldere og 

en Blå Bog.  

 

11. Løbende aktiviteter 

Der er løbende præsentationer på skoler og uddannelsesinstitutioner. 

 

12. Indkomne forslag/eventuelt 

Ingen forslag 

 

13. Afslutning 

Mødet afsluttes med sindsrobønnen 

 

 


