
Referat fra Informationsudvalgsmøde den 20.11.17 
 

Fremmødte: Henrik S, Ernst, Carsten, Pia, Betty, Allan, Helle og Lissy 

Udvalget fremsiger 7. trins bønnen. 

Lissy valgt til referent. Referat fremsendes til udvalget i løbet at et par dage og der gives 2 dage til at 
fremsende rettelser til referatet, hvorefter det betragtes som godkendt. 

Henrik indleder med velkomst og fortæller at der ikke er nogen egentlig dagsorden, da formanden og 
næstformand har trukket sig. 

Derfor taler udvalget om konstituering og sidste mødes referat. 

 

1. Konstituering af formand, næstformand og LIV repræsentant. 
 Henrik fortæller at der er tradition for at formandens arbejde består af at  holde trådende 

samlet og have det store overblik, at der bliver indkaldt til møde,  at udforme dagsorden og at 
der bliver aflagt rapport til Regionsmøderne. 

 

 Regionsrådet vil være betænkelige ved ikke at have en formand i informationsudvalget og det 
vil kunne få konsekvenser, som f.eks. som at  budgettet bliver fastlåst.   

 

 Der er tradition for at formanden samtidig er LIV repræsentant og  at der også gerne er en 
suppleant. 

 

 En næstformand er ikke nødvendig men en luksus vi kun kan være glad for. 

 

 Henrik efterlyser herefter formand blandt de fremmødte. Henrik lover opbakning og støtte fra 
det øvrige Regionsråd. Ernst fortæller om hans erfaring med at påtage sig en post i service og al 
den hjælp han har fået. 

 

 Betty tilbyder sig som næstformand og LIV suppleant. Hun bliver valgt.  
 
 Der er møde i LIV den 29. november. 
 
 Henrik stiller sig til rådighed som konstitueret formand frem til næste møde i 

Informationsudvalgsmøde den 5. februar 2018 kl. 17.00, hos Henrik. Der opfordres til at vi alle 
forsøger at motivere andre AAér til arbejdet i informationsudvalget og evt. tage et par stykker 
med hver til næste møde. Henrik udformer og udsender dagsorden. 



 

 

 

2. Opfølgning på sidste mødes referat: 

 

 Pia fremlægger nyt oplæg til informationsudvalgsoplysninger på hjemmesiden. Sender det af 
hensyn til referatet digitalt til Lissy med det samme, så det kan udsendes til godkendelse 
sammen med referatet. 

 Pia fortæller om arbejdet i gruppen i Holstebro og om information til gruppen. Deler endvidere 
lægekuverter ud i området. Fortæller derudover om gratisannoncer i avisen om AA møder i 
området. Oplever oveni at der blæser nye vinde, flere kender til os en tidligere. 

 AA godt modtaget på Herning sygehus. Det har resulteret i et besøg hos en lidende alkoholiker 
på sygehuset. Henrik fortæller om besøget hos alkoholikere på Århus sygehus.  

 Henrik har et hængeparti med hensyn til radiospot idet han overvejer om der også fremover, 
skal inddrages professionelle og om vi kan bruge de samme som sidste gang. 

 

3. Eventuelt: 
 KRIM ordningen der er landsdækkende, blev debatteret, men selve aftalen ligger hos HSR. 

Vi kan i vores Region godt have kontakt til arresthuse, kriminalforsorgen o.s.v. 
 Pia rejser spørgsmålet om et evt. seminar for interesserede om arbejdet på sygehusene 

hvilket bliver taget til overvejelse. 

 

Der afsluttes med sindsrosbønnen. 

 

 


