
  
Dagsorden 
Holstebro, Nørrelandskirken, 14-05-2018 
 
1. Velkomst 

René Halskov formand. To nye tilstede, i alt ca 10 deltagende(jeg fik ikke talt) 

2. Valg af ordstyrer, referent 

  

H.h.v. Betty og Alan 

 

3. Rapporter fra udvalg 

    a. Smukfest 

 Henrik vil mødes til telt-demo i hans have i Funder. Dato ukendt. Har man lyst til at deltage på 

smukfest kontakt Henrik Sørensen. 

 

    b. Speakerbank 

Alan - Speakerbanken lever og den bruges. To nye grupper har taget kontakt. Reklame for banken er 

mere end velkommen, ISÆR uden for Aarhus. 

 

    c. Radiospots 

Henrik Sørensen var ikke tilstede. 

 

    d. Hjemmeside 

Vi opdaterer selv regionens hjemmeside nu. René søger nogle der vil opdatere hjemmesiden. Niels 

giver os alle de logins vi skal bruge. Niels fortæller at folk SKAL være kompetente til at redigere i en 

hjemmeside, så han ikke skal rydde op i en kaotisk hjemmeside. Peter har mod til at tage den med 

René - vil sove på det. 

Vi spurgte os selv om  folk i fællesskabet kender til hjemmesiden, hvordan gør vi den mere 

spiselig/makeover? 

  

4. Nuværende opgaver 

    a. Et samlet overblik over de nuværende opgaver. 

Google Drive bruges så alle kan følge med. Alle informationer kan gå videre til de næste fæller ved 

rotation af serviceposter. Google konto er påkrævet for at kunne bruge Google Drive. René vil gerne 

undervise folk i at bruge Google Drive - Pia kan finde ud af det, så kan alle!(sagde hun selv) 

  

Vores opgave i regionens informationsudvalg er at informere offentligheden. Fæller der tager ud skal 

være egnet og have AA bagland i orden, og være istand til at svare på skæve spørgsmål. 'AA-bliver 

voksen/AA comes of age' foreslås som god læsning, til at få kendskab til sammenhængen i AA. Vi skal 

ud at sælge AA, så det er vigtigt at det gøres på en sober måde med omtanke for publikum.  Der 

findes et skriv om AA og det at tale uden for AA, god læsning!  

Betty og Alan melder sig som tovholder, Mogens foreslået, til at finde folk der kan tage ud og tale for 

offentligheden, der savnes folk udenfor Aarhus. 

René foreslår at vi øver præsentationer. Vi vil have oplært flere, så vi er i stand til at bære opgaven. 

Pia foreslår informationsudvalget kan komme på seminaret til regionsmøde i 6. oktober. Se gerne i 

lokalområderne efter egnede oplægsholdere. 



b. Hvilken retning skal vi tage? 

 - 

 

5. Hvordan kommer vi videre. 

- 

 

6. Dorthe: 

    a. Guldkorn på godsbanen 

En frivilligdag på godsbanen til at tale AA. Scenariet vil være et bord + brochure. Se Google Drive for 

mere information. Niels og Dorthe vil være tilstede. 

 

Er  der andre kommunale frivilligforeninger/huse der kan kontaktes? Alkoholikere går ofte gennem 

offentlige instanser når de har et problem - Vi/AA kan blive synlig i kommunen den vej. 

 

7. Helle: 

    a. HERNING SYGEHUS 

Akutmodtagelsen har fire telefonnumre, men de giver ikke lyd fra sig. Medicinsk afd. har to 

telefonnumre, Henrik er blevet brugt én gang. Helle spørger hvordan de kommer videre. René 

fortæller sygehusene har pligt til at afruse og ikke må afvise borgere med et ønske om at blive ædru. 

Erfaringer fra andre sygehuse er en direkte kontakt til personalegrupper, altså en personlig kontakt, 

der det der rykker.  

 

    b. TV SPOT regionalt 

AA Norge har et TV spot. Er det noget vi skal? Helle og Betty taler sammen. 

Landsdækkende mediepakke foreslås, så vi kan spare penge og tid. 

  

8. Externe speaks 

    a. Hvad skal det indeholde? 

 - 

    b. Uddannelse af speakere 

 - 

 

9. Interne speaks 

    a. CPH 12 i kbh har et emne til speakerne. Kan vi gøre noget af det sammen, 

    hvor speakeren får en opfordring til at bringe et specifikt emne på banen. 

Kan det primære formål forsvinde? Forslag forkastet. 

 

10. Kan vi gøre noget for at fokusere sammen på opgaverne? 

  

    a. Evt arbejde 2 sammen om hver opgave? 

René nævner at det er en god ide at være to til vores opgaver, så vi får tingene gjort og opgaven ikke 

vokser over hovedet på os. Samarbejde så vi passer på hinanden i vores servicearbejde. 

  

 

 

 



Evt: 

Næste møder:  10.09.2018 i Vejle, Carsten laver mad på Dalgade 23 st 7100 kl 17:00 og 12.11.2018 i 
Ikast hos Jessica på akacieparken 48 7430 kl 17:00 

Brug hjemmesiden, fortæl den findes! aaregionmidt.dk 


