
Referat møde Info-udvalg 11/4 2016 kl. 19.00. 

Værestedet, Aarhus 

Tilstede: Lotte J., Alan J., Peter K., Carsten N., Lissy B., Rie R., Ivan H., Henrik S. 

1. Velkomst 

Henrik byder velkommen og udtrykker glæde over deltagelse fra store dele af regionen. 

 

2. Valg af ordstyrer, referent 

Alan bliver valgt som ordstyrer, Henrik som referent. 

 

3. Arbejdsform, mødefrekvens, faste poster Info-udvalg 
Der fremsættes forslag om at holde udvalgsmøder 4 gange om året, i stedet for som det nu 

tilstræbes, 1 gang om måneden. Derimod skal der i større grad dannes arbejdsgrupper, der kan 

mødes efter behov. De enkelte grupper skal så rapportere til udvalget, på de fire årlige møder. 

Forslaget vedtages. 

Dernæst fremstilles der forslag om at holde møderne på lørdage, med henblik på at have mulighed 

for at lade møderne vare lidt længere. Forslaget vedtages. Henrik kommer med forslag til næste 

mødedato og undersøger mulighederne for fremover at holde møderne på Værestedet. 

Der fremsættes endvidere forslag om at udvide udvalgets faste poster, der nu kun består af en 

formand, med mindst to poster, en næstformand og en sekretær. Forslaget bliver vedtaget og Lotte 

vælges som næstformand. Der er ikke umiddelbart nogen kandidater til sekretærposten og udvalget 

beslutter at gå i tænkeboks, for at komme frem til forslag til mulige kandidater.  

 

4. Arbejdsudvalg, benævnelse og besætning 

Det bliver besluttet at følgende løbende aktiviteter skal varetages af en arbejdsgruppe: 

Speakerbanken: Alan melder sig som tovholder. 

Box334: Ingen konkrete tilsigelser, Henrik fortsætter indtil videre, posten er til rådighed. 

Leverafdelingen/sundhedssektoren: Henrik fortsætter som tovholder. 

Uddannelsessektoren: Lotte melder sig som tovholder. 

Smukfest: Henrik er tovholder 

Det besluttes at arbejdet omkring kommunale misbrugscentre skal involvere hele udvalget, da 

det ser ud til at en stor del af regionen nu er repræsenteret i udvalget. 

 

5. Genudsendelse radio spots  
Der fremstilles forslag om at indsende forslag til næste regionsmøde om genudsendelse af 

radiospottene, men så i et andet område af regionen end i januar. Forslaget vedtages. Henrik 

udarbejder et forslag og mailer det til udvalgets medlemmer, så det evt. kan opnå godkendelse 

inden regionsmødet d. 28/5. 

 

6. Box334 

Udvalget opfordres til at være opmærksom på begivenheder i regionen, der kan være 

relevante emner til en artikel til Box334. 

 

7. Samarbejde kommunale misbrugscentre i regionen 

I Vejle og Hedensted er der stor interesse i at opnå kontakt og evt. samarbejde med de 

kommunale misbrugscentre. Carsten er tovholder og mener at have tilstrækkeligt med 

engagerede fæller i området. 

 

 



8. Indkomne forslag/eventuelt 

Der er indsendt ansøgning til Smukfest om mulighed for at deltage som tidligere år. Der 

afventes svar. 

9. Afslutning 

Mødet afsluttes med en sindsrobøn. 

 


