
Infomøde 2. september 2017 
Deltagere: Henrik, Peter, Carsten, Rie, Alan, Lissy, Pia H, Lotte, Betty og Pia N 
 

1. Velkomst og indledning med 7. trins bønnen. 
 

2. Ordstyrer: Henrik S 
Referent: Pia N 
 

Information fra alle mødedeltagere: 
 
Betty: a) Det internationale konvent gik godt. Der er plus på kontoen. 
b) Betty har via sit arbejde på Skejby Sygehus udleveret AA mødelister og er ligeledes koblet på 
Birgitte O ved henvendelse fra Leverafsnittet. 
 
Carsten: a) Har kontakt til Vejle Sygehus, hvilket pt. har resulteret i, at 2 personer er startet med 
AA møder. 
 
Rie: Intet nyt siden sidst. 
 
Alan: Han vil lave et skriv til Lissy angående promovering af speakerbanken. 
 
Lissy: a) Nyhedsbrevet er blevet godt modtaget, men hun søger indhold udefra. Hun opfordrer alle 
til at komme med input til nyhedsbrevet. 
b) Lissy og Lotte vil redigere information om info-udvalget på hjemmesiden. 
c) På hjemmeside fronten er der ikke sket meget. Der er kommet en ny platform, som kræver, at 
man sætter sig ind i sagerne. Hun opfordrer os alle i infoudvalget at være foregangsmænd for at 
skrive vores historie. 
d) I forhold til sponsorbanken er det ikke lykkedes Lissy at komme i kontakt med Vejle gruppen, 
hvorfor vi afventer kontakt fra dem. 
 
Pia: a) Deltagelse på Smukfest og Liv-møde. 
b) Hun gør meget ud af at fortælle om service i de grupper hun kommer og efter regjonsmøder, 
beder hun om taletid, så fæller bliver informeret om, hvad der foregår i regionen. 
 
Lotte: a) Lotte og Henrik har i juli måned været til et møde med Syddansk Universitet vedrørende 
et projekt de har kørende omkring forebyggelse af misbrug blandt unge. Vi ved ikke helt, hvad det 
kan føre med sig, eller om det skal føre noget med sig. 
b) De tiltag vi foretager i informationsudvalget og vores engagement i Region Midtjylland, bliver 
godt modtaget i LIV. 
c) Folkemødet på Bornholm var en succes. Liv fik bla. kontakt til 3F og Rådet for Sikker Trafik. 
d) AA’s hjemmeside er under udarbejdelse. Planen er, at de nye radiospots, skal ligge på den nye 
hjemmeside http//test.dkaa.dk 
e) Kommunaludvalget i Sorø Kommune har nu inviteret aa gruppen i Dianalund til et møde i enten 
september eller oktober, hvor de kan få taletid i en time. 
f) LIV skal have en stand på landsmødet i Herning, hvilket Ane – formand for LIV - er 
foregangskvinde for. 
g) Ane har sendt en mail til Lotte angående en henvendelse fra Herning Sygehus (Medicinsk 
sengeafsnit). De inviterer os til et møde på Sygehuset ultimo september, hvor de vil høre om 
sygdommen alkoholisme. 
 
Pia N: Har deltaget på Smukfest og Livmøde. 



 
Henrik: Smukfest var en succes igen i år. Der er 100% opbakning fra dette års deltagere, at 
succesen skal gentages til næste år. Til foråret skal deltagere fra dette års Smukfest mødes og 
snakke om, hvad vi skal og hvad vi ikke skal på Smukfest 2018. 
 

3. Alt vores eventmateriale ligger hos Henrik og han er også kontaktperson for dette. Lotte og 
Lissy vil sørge for, at det kommer på hjemmesiden. 
 

4. Punkter på dagsordenen vi kan parkere. 
Alle er enige om, at dagsordenen for dette møde, vil lægge til grund for fremtidige møder. 
 

5. Vi skal være realistiske i vores mål i info-udvalget. At der kan være berøringsangst i forhold 
til servicearbejde er en realitet. Det er os der må tage udgangspunkt i virkeligheden og ikke 
sætte for mange krav og forventninger. Det vi kan gøre: besøge forskellige grupper og 
informere om servicearbejde. Hvad har jeg gjort, hvad gør jeg pt. af servicearbejde og hvad 
får jeg ud af det? Menneskeliggør hjemmesiden ved hjælp af personlige beretninger – enten 
vores egen historie. 
 

6. (Punkt 7, 8 og 9) Der blev besluttet at alle går hjem og summer i forhold til punkt 7 og Lotte 
sender en fælles mail ud, hvor vi samler alle forslag – deadline 18. sep. Lotte vil tage 
kontakt til Ivan, om vi har mulighed for at låne et lokale efter Regionsmødet d. 30. sep., 
hvor vi vil beslutte, hvordan vi sætter handling på de indkomne forslag. 
 
Det blev vedtaget, at vi i fremtiden vil holde infomøder på mandage kl. 17. Næste møde i 
info udvalget: Mandag d. 20. nov. Klokken 17.00 hos Henrik S. 


