
Rapport fra TVU til regionsmødet i Skanderborg den 29.maj 2010.

Vi havde møde i TVU den 27. marts i Thorsgade. Her fortalte de 2 vagtkoordinatorer
(Ingerlise – vagtplan 1 og Tom – vagtplan 2), at det går godt i de 2 hjemmevagter.
Der mangler et par vagter, og nu er det weekendvagterne der er sværest at få besat i
modsætning til før, hvor det var hverdagene. Det blev foreslået, at man lavede
vagterne kortere for at løse problemet, og vi enedes om at tage det med til
erfaringudvekslingmødet i Århus den 11. april.

Mht mobiltelefoner besluttede vi at fremlægge opgaven for et telefonselskab og
spørge om, hvad de kan tilbyde af løsningsmuligheder. Problemet omkring
monbiltelefoni har været trukket i langdrag pga sygdom og udskiftning i TVU, så
derfor bestemte vi, at Jens  (suppleant i TVU for region Storkøbenhavn) tager
opgaven med Ingerlise som servicesponsor. 

Vi har opdateret kontaktpersoner – det gør vi én gang om året.

Den 11.04.10 havde vi erfaringsudvekslingsmøde i Århus. Her diskuterede vi
forslaget om at gøre vagterne kortere i weekenden for evt. at gøre det lettere at få
weekendvagterne besat, men det var der ikke stemning for blandt de fremmødte. 
Ellers var der stor forundring over, at folk ikke står i kø for at få en telefonvagt! De
fremmødte fortalte igen og igen, hvor godt det er for deres egen ædruelighed og hvor
dejligt det er, når du føler, at du har kunnet give noget af det du selv har fået i vores
fællesskab videre til en alkoholiker eller en pårørende. Og det er jo ikke svært at blive
telefonvagt: Du skal have 1 års ædruelighed. Så skal du kontakte Ingerlise. Og så
bliver du føl hos en telefonvagt, så du bliver sat ordentlig ind i tingene. Og sidst men
ikke mindst er det jo dine egne erfaringer, du skal give videre som telefonvagt.

På Servicekonferencen blev det vedtaget, at telefonvagten og emailvagten skal
lægges sammen med Ingerlise som formand.

Det næste møde i TVU (og altså nu også emailvagten) bliver et møde, hvor LIV også
deltager, og det skal afholdes i Tranum den 14/8 og 15/8 2010.

De bedste aa-hilsener 

Ernst


