
AA Region Midtjylland 
Referat møde Info-udvalg, mandag d. 12-11-2018 
 
TIlstede: Jessica (Ikast), Betty (Aarhus), Pia (Holstebro), Carsten (Vejle), Peder(Holstebro), 
Helle (Herning) og René (Aarhus). 
 
1. Velkomst 
Betty byder velkommen  
 
2. Valg af ordstyrer, referent 
Ordstyrer: Betty Referent: René 
 
3. Rapport for udvalg 
 
3.a Speakerbank  
Allan ikke tilstede 
 
3.b Hjemmeside 
Niels og René arbejder med det.  
 
3.c Radiospots 
Anne-Mette ikke tilstede 
 
3.d PR i lokalbladene-Kirkebladene 
Peder og Jessica havde udarbejdet et fint gennemarbejdet forslag / undersøgelse for 
hvor vi kan annoncerer.  

● Facebook, Instagram blev forkastet pga anonymiteten. 
● Youtube kan benyttes da det ikke er nødvendigt at logge ind og kommentar 

kan fjernes, så der ikke er mulighed for at lave kommentarer 
● Kultunaut kan anbefales at oprette møder i. Ved oprettelse hanvises til den 

officielle møde liste på https://dkaa.dk/find-aa-moder/ 
● Dagblade, Jysk Fynske medier, Ikast avis. Forkastet pga prisen 
● Beboerblade, kan anbefales at benytte, til en lille notits 
● Kirkeblade, kan anbefales at benytte, til en lille notits 
● Lægehuse, kan anbefales at benytte, til at fremlægge flyers / AA visitkort 
● Lægeforeningen, Peder og Rene var i lægeforeningen i Holstebro og fortælle 

om alkoholisme i 20 minutter.  
Fokus på de 3 typer, storforbrugerne type 1 og 2, og så den håbløse type 3.  
Fokus den mentale tilstand der går forud for en druktur hvor vi ikke kan koble 
konsekvenserne fra sidste tur til at vi skal lade være med at tage den næste. 

 

https://dkaa.dk/find-aa-moder/


Vigtig: I forbindelse med oprettelse af hjemmesider og andre online præsentationer 
til de enkelte grupper, anbefaler informationsudvalget at linke til den officielle 
mødeliste. Det er for at undgå at glemme at rette mødetidspunkt og andre rettelser.  
Det at have oplysningerne 2 steder vil ikke fungerer.  
 
René finder information om hvad opsigtsvækkende reklame er. 
 
3.e Svenske Radio spots, nedstemt, vi kan bruge de fine vi har 
https://dkaa.dk/information-om-aa/obs-klip/ 
 
 
3.f Underudvalget ved Jessica og Peder 
Jessica arbejder videre med at finde videoer der kan præsenteres på Youtube 
 
3.g Alano-klub i Aarhus ved Mogens  
Mogens melder fra på den, forkastet indtil videre. 
 
4. Smukfest materialet afhentning ved René 
 
5. LIV, Betty har deltaget i LIV møde og kunne præsentere en meget aktiv region. Vi 
fik ros af de andre for alt det der sker i region midt. 
 
6. EVT 
 
Helle: Betty vil på næste regionsmøde fremlægge information udvalgets arbejde. 

● Fremhæve brochurer 
● Opfordre til at dele den ud og tage dem med 
● Opfordre til at tilmelde sig til kontaktpersoner til telefonvagten på 

agneteriisgaard@gmail.com. Der mangler MEGET kontaktpersoner i hele 
regionen. Selv om i har fornemmelsen for at der er andre, kan det kun 
anbefales at tilmelde sig. Det er ofte svært at finde nogen der kan tage sig at 
12 trins opkald, og evt tage med til første møde. 
 

 
Peder: Finde en i gruppen der er ansvarlig for at se på regionens hjemmeside og 
fremlægge på gruppesamvittighed møder 
 
Forslag:For at gøre det så nemt som muligt, så samle de 5 vigtigste Info ting på 
Regionens hjemmeside hver måned i en faktaboks. Opfordre til at læse den op på 
gruppesamvittighed møder. (Ideen fremkom på vej hjem). 
 

https://dkaa.dk/information-om-aa/obs-klip/
mailto:agneteriisgaard@gmail.com


Helle: Fremskaffe de officielle AA visitkort og uddele dem til regionsmødet, med 
opfordring til at tage dem med hjem i grupperne. Betty bestiller visitkort. 
 
Datoer for næste informations udvalgsmøder. 
Det blev besuttet at rykke informations udvalgsmøderne så der ligger en måned før 
regionsmøderne. I den forbindelse vil der i 2019 kun blive afholdt 3 informations 
udvalgsmøder..  
 
4 marts 2019, Aarhus, Grønnegade 80, Betty bestiller lokale 
3 juni 2019. Tid og sted aftales til næste møde 
2 september 2019. Tid og sted aftales til næste møde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


