
Referat møde Info-udvalg 23/2 2015. 

Tilstede: Susanne, Henrik s., Ernst, Dorthe 

Velkomst 

Henrik byder velkommen. 

Valg af ordstyrer, referent 

Henrik tilbyder sig som ordstyrer og referent og undskylder samtidig den sene udsendelse af referat 

fra forrige møde. Referatet er af samme grund ikke godkendt og heller ikke sat på hjemmesiden, 

ligesom der ikke er blevet sat ny mødedato samt dagsorden på hjemmesiden. Henrik understreger at 

det er hans ansvar at dette sker, medmindre han selv tilkendegiver at han ikke ønsker at fortsætte 

med opgaven. 

Bemærkninger referat 19/1 

Leverafdelingen 

Chenett har meldt afbud til mødet, så drøftelse af dette udsættes til næste møde. 

Radiospots 

Sagen er i afventning af at speaker og lydstudio kan bringes fysisk samme. Henrik har af samme 

årsag endnu ikke lavet forslag til tekst. 

Kontakt til grupperne 

Dette punkt er ligeledes udsat til næste møde. 

Samarbejde Psykiatrisk Hospital  

Der fremkommer forslag om hvorvidt det kunne være en ide at forsøge at starte et samarbejde et 

med psykiatrisk hospital, evt. i form af et ugentligt møde på en af hospitalets afdelinger. Forslaget 

bliver positivt modtaget og det bliver besluttet at Henrik skal samle indledende information. I den 

forbindelse foreslås det også at undersøge mulighederne for kontakt/samarbejde med Gallo. 

Århus Onsdag 

Der fremkommer spørgsmål om hvorvidt der er kendskab til at den førte annonce kampagne i Århus 

Onsdag bragt nykommere. Det vides ikke og det besluttes at der skal forhøres i gruppen der blev 

henvist til i annoncerne. 

Skanderborg festival 

Susanne vil gerne give scepteret videre efter 2015 og har i den forbindelse bedt Henrik S. om at være 

med til forberedelserne af dette års festival, for på længere sigt at kunne overtage (en del af) 

Susannes opgaver. 

Box334  

Der er endnu ikke noget indlæg klar til næste udgave af box-bladet. Ernst og Henrik tager vare på 

dette. 

 



Afslutning 

Mødet afsluttes med fastsættelse af dato for næste møde, mandag d. 23/3 kl. 19.00, efterfulgt af 

sindsrobønnen. 

 

 

 

  

 


