
Referat møde Info-udvalg 29/9 2014. 

Tilstede: Chenett, Henrik, Ernst, Niels O., Henrik S. 

Velkomst 

Chenett byder velkommen. 

Valg af ordstyrer, referent 

Henrik bliver valgt som ordstyrer og Henrik S. som referent. 

Bemærkninger referat 23/7 

Der er ingen bemærkninger. 

Leverafdelingen 

Susanne, der ikke selv kunne deltage i mødet, har sørget for at indsende information om at hendes 

kontaktperson, ikke længere er ansat på leverafdelingen og da Susanne ikke yderligere ønsker at 

blande AA-aktiviteter med arbejde, beder hun om at blive fritaget for opgaven. 

Der er enighed om at der skal arbejdes videre med planen og Chenett påtager sig at tage kontakt til 

leverafdelingen. 

Afløsning fængselsbesøg 

Da det ikke har været muligt at finde en egnet kandidat inden for regionen, har Henrik spurgt Jack 

fra Fredericia, der har takket ja til opgaven. Der er enighed om dette er en rigtig god løsning. 

Indkomne forslag/eventuelt 

Henrik S. foreslår at undersøge mulighederne for at lave og få sendt radiospot og de hermed 

forbundne omkostninger. Det bliver besluttet at det skal undersøges og Henrik S. påtager sig 

opgaven. 

Chenett har haft kontakt og møde med en repræsentant fra NetDokter.dk, der har givet et tilbud der 

betragtes som værende attraktivt, om end det drejer sig om mange penge. Da det samtidigt vil være 

en landsdækkende sag må det tages op på Servicekonferencen. Chenett indsender det som forslag til 

SK. 

Chenett gør opmærksom på at AA Danmark har 60 års fødselsdag i januar og mener at det bør 

bruges som anledning til en fejring hvor der kan skabes opmærksomhed omkring AA. Gerne med 

deltagelse af inviterede personer fra ministerier og eller styrelser, eller andre offentligheds 

repræsentanter. Det bliver besluttet at der skal laves et ”fødseldagsfestudvalg ”, hvilket Chenett vil 

tage initiativ til. 

Ernst gør, på Regionens vegne, opmærksom på at Box334 har bedt om at få udpeget 

regionsrepræsentanter. Henrik S. påtager sig opgaven og informerer selv Box334. 

Chenett foreslår at kigge på mulighederne for at få artikel eller omtale i HusForbi. Der er enighed om 

at det skal undersøges og Chenett påtager sig opgaven. 

Der har tidligere på året været kontakt med lægernes fagforening om at få mulighed for at lave 

præsentation/workshop omkring AA. Kontakten har ligget stille i nogen tid og Chenett tager den på 

igen. 



Niels gør opmærksom på at Regionens nye hjemmeside nu er i luften. En af mulighederne på den 

nye side er at udvalg, grupper og enkeltpersoner kan sætte indlæg på siden. 

Chenett fortæller at alle grupperepræsentanter er blevet tilskrevet på de af Regionens kendte 

mailadresser, der afventes nu svar for at få et overblik over hvilke af disse der også er aktive. 

Henrik og Chenett fortæller at erfaringerne fra frivilligerdagen er lidt blandede. Dette menes bl.a. at 

have at gøre med den fysiske placering af vores stand/bod. 

Afslutning 

Mødet afsluttes med fastsættelse af dato for næste møde, mandag d. 27/10 kl. 19.00, efterfulgt af 

sindsrobønnen. 

 

 

 

  

 


