
                                                                       Skive, den 15. maj, 2009

                                Orientering fra TVU 
                                                          til
                                     regionsmøde i Region Midtjylland       
                                     lørdag, den 6. juni, 2009 i Odder

Det går godt i telefonvagten. Der er et par ledige vagter og også et par føl til oplæring
og en tidligere vagt, som gerne vil have en vagt igen, så der er hele tiden en vis
udskiftning. Derfor er der altid brug for flere vagter, ligesom det er tilfældet med
kontaktpersoner.
Udvalgsmedlemmerne er i øjeblikket i gang med en ny runde opdatering af
kontaktpersoner, en halv snes stykker pr. medlem og suppleant, en slags rest som
dukkede op i it systemet. Det skulle gerne være afsluttet inden dette møde. Denne
opdatering foretages ikke ”regionsvis”, da nogle af os har mindre tid end andre.
LiV har fået lavet et filmspot til DR’s OBS, som blev sendt i uge 19, hvilket vi i
udvalget synes er godt lavet (anonymt men ikke usynligt). Det har tilsyneladende
givet respons, da i hvert fald et par vagter har fået oplyst, at det var på grund af
dette indslag, et par lidende havde ringet. Det vil i øvrigt kunne ses i TDC’s statistik,
hvor stor en stigning i antal opkald det medfører, da den i lang tid har været
konstant.
Angående statistik har der i 2008 i forhold til 2007 været en lille tilbagegang i antal
opkald, 10.800 mod 11.300, mens der i 2006 var 10.500, og som det ses, er der tale
om en lille tilbagegang, men som helhed kan vel siges, at vi har ca. 11.000 opkald
årligt.
Der var TVU-møde den 14. marts, hvor meget af ovennævnte var med, og hvor det
også blev ønsket, at de indslag i BOX 334 ang. telefonvagten skulle med i
regionsbladene tilpasset regionerne.
Sluttelig kan nævnes, at arbejdet med at lægge e-mail-vagten sammen med
telefonvagten fortsætter.
Næste TVU-møde var berammet til den 19. september i Kolding, men da der i denne
weekend senere er besluttet at afholde Landsmøde, blev det flyttet til den 26. Senere
igen er det besluttet, at der afholdes HSR-møde den dag, så nu skal der endnu
engang findes en ny dag. Endelig er første møde i 2010 sat til den 27. marts på HSK,
og så må vi se, om det holder.
Da min tid i TVU er ved at være udløbet kan oplyses, at Ernst U D er indstillet som
min afløser og stilles til godkendelse på næste regionsmøde 5. september.

P. u. v.
Ole P
        

 


