
Referat til Informationsudvalgsmøde d 12-8-2021 kl. 17:00-19:00 

PÅ Zoom: Møde ID  609 651 9499 Password 123 

 

Tilstede: Sofus, Anette, Jannie, Bente, Carsten, Betty, Helle 

1. Betty valgt som ordstyrer/mødeleder 

2. Referat fra d 8-4-2021 godkendt

3. Velkommen v/ Betty 

Besøg fra Kolding af Anette og Jannie de vil gerne gøre noget mere service, og starte 
informationsudvalg op i Kolding

4. Status på serviceopgaver  

Bente Videbæk Har været i kontakt med to skoler ikke positiv, vil gerne vente. De vil have det i baghovedet
– vender tilbage. 

Sofus Århus har kontaktet Odder og Århus misbrugscenter afventer svar 

Bente Horsens vil gerne have en mere med fra Horsens – arbejder på det

Betty Århus Sofus og Betty har været i Silkeborg på en højskole. 2 zoom møder med studerende. 
Frederiksberg Skole Emne om alkoholisme Brochurer afleveret. Afleveret brochurer hos vagtlæge og blev 
også inviteret til personalemøde og via Online 3 gange holdt AA foredrag for studerende, sygeplejersker, 
pædagoger, socialrådgivere 

5.LIV: v/Betty 

Har 4 møder om året. Vil gerne have revideret deres kommissorium.

Vil gerne have en hjemmesidde om offentlig information

Video om Alkohol kommer på YouTube

Ingen folkemøde

Der laves en samlet oversigt hvad vi laver, så andre regioner kan se hvordan vi arbejder.

Der er afholdt 2 zoom møder. Alle regioner er repræsenteret i LIV nu. 

6.Speakerbanken Vi.forsøger at få valgt en, og det er på til regionsmødet. Sofus har indsendt ansøgning

Zoom Speakerbank Det går godt. Det er ikke ofte Sofus får opkald, Betty sender flere videre. 
Mange spørger i  Zoom gruppen først. . 

7.Gennemgang af Misbrugscentrene v/Helle 

Oversigt vedlagt

8.Hjemmesiden – evt. nye opslag

Bente Ly kontakter en for at få nye med i Horsens



Appetitvækker til hjemmesiden Helle/Betty/Niels

Link til opslagstavlen Drikker du for meget..….HelleBetty/Niels

9.Sygehuse v/alle 

Betty har været på akutafd. På en vagt var der en alkoholiker

Fortalte til 12 læger om alkoholiker

Har en aftale med Otupæd om speak

Bente har haft en ergoterapeut på besøg som hun fortalte sin historie til

Carsten har en sygeplejerske som han har fortalt sin historie, og det gør dem bedre rustet

10.Oversigt over behandlingscentre – samarbejde 

Oversigt vedlagt

11.Alkoholikerens børn Skolerne – Børns Vilkår v/Helle 

Det svært men vi gør hvad vi kan

12. Evt. 

Bente Ly ”Drikker du for meget…  Ved alle pantstationerne, evt. tage fat – Betty tager det med i Liv

Næste møde i Informationsudvalget:  11. Nov.  2021 kl 17-20  hos Sofus

  


