
Referat møde Info-udvalg 18/5 2015.

Tilstede: Susanne, Margit, Dorthe, Chenett, Henrik

Velkomst

Henrik byder velkommen.

Valg af ordstyrer, referent

Susanne bliver valgt som ordstyrer og Henrik som referent.

Samarbejde med leverafsnittet Aarhus Universitetshospital 

Det har vist sig ikke at være så enkelt at få fat i de rette personer på hospitalet, 
men Henrik er fortrøstningsfuld og arbejder videre på sagen.

Radio/T.V. spots 

De første optagelser kunne præsenteres, i alt 4 forskellige. Efter gennemspilning 
opnåedes der enighed om ændringer og en enkelt blev helt kasseret. Nye 
optagelser forventes at kunne præsenteres på næste møde.

Kontakt til grupperne i regionen 

Grundet totalt nedbrud af en computer må størstedelen af de opnåede resultater
anses for værende tabt. Chenett har forsøgt at genskabe listerne manuelt, men 
det har vist sig at være så omfattende et arbejde, at hun endnu ikke har kunnet 
færdiggøre det. Det stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt og hvor meget energi 
der skal bruges på det. Susanne foreslår at informere ved regionen om, der er 
nogen der evt. er i besiddelse af information og påtager sig opgaven.

Psykiatrisk hospital

Arbejdsgruppen har endnu ikke haft lejlighed til at samles, men forventer det vil 
ske inden næste møde i Info-udvalget.

Smukfest

Ansøgning er indsendt og der er en fornuftig liste af frivillige til at bemande 
boden.

SOSU Hobro

Alan og Henrik har været på besøg ved SOSU i Hobro og præsenteret AA for en 
gruppe elever. Der var god respons og det forventes at blive en tilbagevendende 
aktivitet.

Box334

Udvalget sender til stadighed artikler til Box334, omhandlende aktiviteter i 
regionen. Alle opfordres til at komme med ideer til artikler.

Hvervning af medlemmer/interesserede til Info-udvalget

Det anses for hensigtsmæssigt, hvis udvalgets ”faste stab” kunne udvides med 
et par frivillige. Ligeledes ville det være velkomment med frivillige på 
”projektbasis”, evt. med egne ideer til aktiviteter. Udvalgets medlemmer vil 
fortsat forsøge at hverve interesserede på de møder, hvor de kommer.



Indkomne forslag/eventuelt

Der er endnu ikke kommet invitation til frivillig dag i Aarhus. Dorthe der er 
kontaktperson, sender den videre til udvalgets medlemmer, når den kommer.

Rapporten til regionen bliver godkendt.

Der fremkommer forslag om at lave skriftlige retningslinjer for hvordan Info-
udvalget ønsker at håndtere kravene for fæller der bliver sendt på 
informationsarbejde ved eksterne organisationer og institutioner. Det besluttes at
det vil være hensigtsmæssigt og Henrik påtager sig at udarbejde et forslag.

Afslutning

Mødet afsluttes med fastsættelse af dato for næste møde, d. 22/6 2015, og 
sindsrobønnen.


