
Informationsudvalgsmøde 2. september 2019 hos Jesper i Randers  

Tilstede: Peder, Helle, Betty og Jesper 
Afbud: Allan, Niels, Jessica og Carsten. 

1.Velkomst v. Betty 

Betty byder velkommen. 

2.Ordstyrer 

Helle valgt. 

3.Referent. 

Jesper valgt. 

4.Godkende referat fra d 3-6-2019 

Referat godkendt. 

5.Hjemmeside v. Niels. 

Niels ikke til stede. Vi savner referater på hjemmesiden, Niels får besked og følger op. 

6.Speakerbank v. Alan 

Speakerbanken kører, men der er for lidt viden i AA grupperne om den, så der 
opfordres til at sprede budskabet. 
 

7.Youtube, video, Herning Bibliotic v. Jessica. 

Jessica meldt afbud tages op næste gang. 

8.Diverse Holstebro v. Peder 

Peder præsenterer flyer med snip til at sprede budskabet om AA, rigtig godt arbejde, 
vi godkender pjecen og den kan bruges i regionmidt. Desuden tager Betty den med til 
næste LIV møde med henblik på at få den godkendt der, så vil den måske kunne 
bruges til info tavler i lægernes venteværelser, da vi har en mulig kontakt der og kan 
ramme bredt. Peder sender den desuden til Niels så den kan blive lagt op på 
Regionens hjemmeside til brug for alle grupper i Regionmidt. Peder har desuden 
kontaktet social og sundhedsudvalget på kommunen og fortalt om hvad AA er og kan 
tilbyde. Desuden har han udelt pjecerne ”AA og samfundet” samt ”Arbejder du 
professionelt med mennesker der lider”, der blev taget godt imod. 
 



9.Visitkort v. Helle og Annemette. 

 Er trykt og klar til Regionsmøde. 

10.Randers Nyt v. Jesper 

 Samarbejde med Misbrugscenter kører godt. De mener ikke længere de kan lære folk  
at drikke ”normalt”, men anbefaler nu at man holder mindst et halvt års pause. 
Randers kigger meget på hvordan de gør i England. Jesper har desuden skaffet kontakt 
til Al-Anon og hører centret om de evt. kunne være interesseret i at der kommer en og 
fortæller om deres grupper, i stil med hvordan vi gør med AA. 
Jesper spørger desuden kontakten om vi evt. må henvise til dem når vi taler med 
andre misbrugscentre, da vi mener de gør et godt stykke arbejde. 
 

11.LIV v. Betty 

LIV var repræsenteret på folkemødet på Bornholm, som var en meget positiv 
oplevelse og der var mange gode dialoger om alkoholisme. Med politiker o.a. godtfolk, 
det var en god dialogstarter at bære T-shirt med budskab. Vi foreslår desuden en 
”logbog” på vores hjemmeside så det er nemmere at hente AA materiale. 
 

12.SmukFest 2019 v. Betty 

Vi havde bod på Smukfest onsdag til søndag kl. 12-18 med tre vagter pr. dag. Vi 
stillede bod op søndagen inden festivalen startede og pillede boden ned efter endt 
vagt sidste søndag på festivalen. Vi fik i år lov til at stille op gratis, modsat de forrige år 
hvor vi betalte for at være til stede. Der er indkøbt nyt telt i samråd med 
regionsformanden, da det gamle var jordslået og muggent. Jesper opbevarer det nyt 
telt tørt, så det forhåbentlig holder mange år. Smukfest har en drejebog som bliver 
opdateret. Vi havde en AA ‘er med fra Fyn, med henblik på at sprede budskabet, det 
kunne være godt at være repræsenteret på flere festivaler. 
 

13. Evt. v. ALLE 

Alkoholvejledningen i Århus er begyndt at samarbejde igen med AA vi støtter alt det 
op vi kan. 

 
 

Næste møde er 13. januar kl. 17 hos Helle på adressen:  
nnnnnnnn nn, 7451 Sunds. 

 
 

Informationsudvalgets fornemmeste serviceopgave er bl.a., at synliggøre AA, ud fra AA 11. 
Tradition, undgå opsigtsvækkende reklame, men gerne informere i det offentlige rum. 

 


