Referat fra Regionsrådsmøde d. 2-7-08 i Silkeborg.
Tilstede: Søren, Charlotte, Susanne, Erland og Ivan.
Samt fem observatører.
1. Formanden bød velkommen til dette første åbne regionsrådsmøde.
2. Ordstyrer: Søren.
3. Referent: Ivan.
4. Referatet blev godkendt (referatet var budgettet, som var godkendt på regionsmødet d.
9-2-08)
5. Skanderborgfestival: Erland orienterede om at Skanderborgfestivalen og lignende
projekter kommer op på næste HSR møde for at finde en fælles procedure for hvordan
det gøres. RR s holdning er at aktiviteter, kan lægges ud til regionerne, i det omfang
regionerne ønsker det. Det er det mandat vores HSR rep. tager med til møde.
6. Budget: Det blev besluttet at der på næste budget skal være en post der hedder
”aktiviteter udvalg”. Der blev bevilget at INFO. udvalget kan købe 300 stk. pjecer ”Er
der en alkoholiker i dit liv.” samt en efter bevilling på 770 kr. materialer, på standen til
”plant et smil” i Århus.
7. Udsendelse af dagsorden/referat fra HSR: Vi talte om hvad der sker, og opfordrer til at
der læses i sidste referat fra regionsmødet (HSR rapport).
8. Seminar: Der var nogle strø tanker om et evt. seminar og det blev besluttet at lægge det
over til INFO. udvalget.
9. Bladet: Der var kommet et fint budget oplæg fra Rene angående økonomi for bladet,
som vi diskuterede og kom frem til at Søren sammen med Rene kontakter kbh. for priser
fra vores eget trykkeri. Hvis de kan matche, de priser Rene har fundet laves bladet i kbh.
ellers køres der videre med Rene´s forslag.
Det blev besluttet at sende 2 eksemplarer til hver gruppe, de er gratis og vil de enkelte
grupper have flere eksemplarer, kan de bestilles hos sekretæren. Det skal der også en
annonce i bladet om.
Der blev talt lidt om indholdet i bladet, (Pepe havde et prøve eksemplar med) og Ivan gav
udtryk for at det var dobbelt konfekt hvis referatet bliver sat i bladet, da det sendes ud til
samtlige grupper. Konklusionen blev, at det vigtigste var at få blader i gang så hurtigt
som muligt.
10. Workshop: Det blev besluttet at RR indstiller, at workshop falder ud af
regionsmøderne og erstattes af evt. seminar når INFO udvalget har det klar.

11. Evt.: Formanden spurgte observatørerne hvordan det var, at være til åbent
regionsrådsmøde, nu det er første gang det holdes. Der blev svaret at det var interessant
og spændende at se hvordan rådet arbejder. Pepe efterlyste dog en klare kommunikation
og bedre forberedelse. Charlotte gjorde opmærksom på at rådet selv vælger
kommunikationsformen. Der blev spurgt den anden vej hvordan det var for rådet med den
møde form. Det var ok. Men Ivan gav udtryk for at han ikke arbejder godt med den
formelle og lidt stive form som mødet tager.
Susanne oplyste at hun havde talt med Ole i skive. Og det var i orden med lokaler til
næste regions møde d. 6-9-08.
Der blev afsluttet med sindsro bøn.

