
Referat møde Info-udvalg 27/10 2014. 

Tilstede: Chenett, Henrik s., Ernst, Anne-Maj 

Velkomst 

Chenett byder velkommen. 

Valg af ordstyrer, referent 

Anne-Maj bliver valgt som ordstyrer og Henrik S. som referent. 

Bemærkninger referat 29/9 

Leverafdelingen 

Der er endnu ikke lagt kontakt, men der er enighed om at det stadig er en mulighed der skal 

undersøges. Chenett tager kontakt og prøver at aftale et møde med to personer fra AA. Det 

besluttes at der ikke skal kigges på hvem der på sigt kan påtage sig opgeven, før der foreligger en 

aftale med leverafdelingen. 

Radiospots 

Henrik S. beklager at der endnu intet er sket. 

NetDokter 

Chenett har indsendt emnet som forslag til SK. 

Fødselsdag 

Chenett har ikke haft held til at finde fæller der vil være med til at organisere ”fødselsdagsfest”. Der 

er enighed om at det stadig er en god ide og det besluttes at spørge konventgruppen fra Dansk 

Konvent. Da der ikke bliver organiseret Dansk Konvent i 2015, er der måske tid og energi tilovers hos 

disse fæller. 

Box334 

Regionens forslag til bidrag til næste udgave Box334, bliver en artikel/interview om samarbejdet 

mellem AA og Center for Alkoholbehandling i Aarhus. 

Hus Forbi 

Chenett har haft kontakt med Hus Forbi og foreslået at der bliver lavet en artikel. Afventer svar. 

Lægernes fagforening  

Det lader ikke til at den lagte kontakt på nuværende tidspunkt vil føre til noget.  

 

Indkomne forslag/eventuelt 

Kontakt til grupper 

Der er komme meget få reaktioner på de mails der er skrevet til grupperne fra regionen. Det 

besluttes at der skal gøre en aktiv indsats for at kontakte grupperne. Følgende arbejdsfordeling blev 

aftalt: 



Randers/Herning: Chenett 

Horsens/Samsø: Ernst 

Silkeborg/Skanderborg/Skive: Anne-Maj 

Ydermere vil Ernst tage problemet op til kommende regionsrådsmøde. 

Mødeform 

Anne-Maj foreslår at udvalgets møder, fremover bliver indledt med 7. trins bønnen, hvilket bliver 

vedtaget. 

Afslutning 

Mødet afsluttes med fastsættelse af dato for næste møde, mandag d. 1/12 kl. 19.00, efterfulgt af 

sindsrobønnen. 

 

 

 

  

 


