
Referat møde Info-udvalg 20/7 2015. 

Tilstede: Susanne H., Alan, Dorthe V., Rune, Niels O., Henrik S.  

1. Velkomst 

Henrik byder velkommen. 

 

2. Valg af ordstyrer, referent 

Susanne bliver valgt som ordstyrer, Henrik som referent. 

 

3. Samarbejde med leverafsnittet Aarhus Universitetshospital  

Efter adskillige forsøg er det lykkedes at komme i kontakt med de rette personer, der viste sig 

at være åben for en dialog. Der blev aftalt et møde d. 30/7, hvor Henrik S. og Birgitte O. deltog 

fra AA. Det blev et rigtig godt møde, hvor der med det samme blev lavet konkrete aftaler. Der 

bliver ikke en fast dag i ugen, hvor vi er tilstede på afdelingen, men derimod en tilkaldeordning, 

hvor personalet kan ringe efter os, når de føler der er indlagte borgere, der er åben for en 

samtale med os. Dette kræver selvfølgelig at personalet er med på ideen, men de virker meget 

engagerede i projektet. Afdelingen har fået to telefon numre, et til henholdsvis mænd og 

kvinder. Det er så op til vores kontaktpersoner, at finde relevante fæller, der kan besøge den 

pågældende borger. Kontaktpersoner er blevet Henrik S. og Birgitte O. Endvidere har 

personalet fået telefon nummer på en kontaktperson i Al-Anon, der selvsagt er informeret om 

det.  

Allerede tre dage efter blev vi ringet op, med besked om at de havde en mandlig borger der var 

interesseret i en samtale. Vedkommende er indtil videre blevet besøgt tre gange på hospitalet 

og en gang efter han er blevet udskrevet. Som med alle andre nykommere, må tiden vise, hvad 

det fører til, men det anses for positivt, at ”systemet” virker. 

 

4. Radio/T.V. spots  

Spottene er på ny blevet optaget, nu med de senest vedtagne tekstforandringer og bliver 

foreløbigt godkendt. Der vil forsøgsvis blive lavet udgaver med underlægningsmusik. 

Det aftales at Henrik sender lydfilerne til udvalgets medlemmer, så de kan nærlyttes. Den 

skriftlige tekst medsendes. 

Der fremkommer forslag om at spørge Int. Delegerede om erfaringer med radiospots i andre 

lande. Susanne snakker med Henrik R. og informerer om han har hørt om erfaringer. 

Det besluttes at målsætningen bør være at spottene skal præsenteres for LIV, på mødet d. 

29/8 og derefter gives med til HSR. Efterfølgende kan de præsenteres på regionsmødet d. 26/9. 

Inden da bør Henrik informere informationsrådet om at det vil blive fremlagt for LIV. 

Henrik udarbejder eksempler på omkostninger hvis spottene skal bringes i radioen. 

Der udspinder sig en snak om hvorvidt det er realistisk at få dem på landsdækkende radio, eller 

om det vil være mere relevant regionalt. Der er enighed om at regionalt nok er det mest 

realistiske. 

 

5. Kontakt til grupperne i regionen 

Stadig et problem, der umiddelbart ikke er en løsning på. Susanne vil igen høre Ole, om han har 

ideer.  

Niels tilbyder at kigge på mulighederne for at udvikle et system, hvor interesserede kan 

tilmelde sig en mailservice, hvor nyheder, referater osv. vil blive tilsendt. 

Dorthe fremkommer med forslag om en rundtur og der er enighed om at der bør tages initiativ 

til at besøge grupper, der strukturelt ikke er repræsenterede i regionen. 



 

 

6. Psykiatrisk hospital 

Det har indtil videre ikke været muligt at finde eller skabe interesse for et samarbejde, men der 

arbejdes, med oprejst pande, videre på sagen. 

 

7. Smukfest 

På grund af administrative problemer hos festival ledelsen, er vores ansøgning desværre 

bortkommet, hvilket betyder at vi år ikke vil være repræsenterede på Smukfest. Festival 

ledelsen har beklaget det dybt og garanteret at der er plads til os næste år. 

 

8. Frivillig dag 

Dorthe har modtaget de første informationer og der er enighed om at vi skal deltage. Dorthe 

sørger for tilmelding og betaling. Så snart der er yderligere information, videre sender Dorthe 

disse til Henrik, der igen vil videre sende dem til udvalgets medlemmer. 

 

9. Regionsmøde 

Punktet forfalder. 

 

10. Forslag til retningslinjer for frivillige til eksternt informationsarbejde 

Henrik har lavet et forslag, der sendes til udvalgets medlemmer sammen med dette referat. 

Der kommer en snak om det formålstjenlige, med en sådan vejledning og indholdet af samme, 

men der opnås i princippet enighed. Fremfor alt er der enighed om at fæller der, på 

foranledning af Info-udvalget, udfører eksternt informationsarbejde, bør have taget trinnene 

og have sponsor erfaring. 

 

11. Box334 

Der indsendes løbende indlæg til Box334, næste gang vil det komme til at handle om 

samarbejdet med leverafsnittet. Henrik opfordrer udvalgets medlemmer til at komme med 

ideer til indlæg. 

 

12. Hvervning af medlemmer/interesserede til Info-udvalget 

Det er stadig vanskeligt at hverve faste medlemmer, men Henrik har den opfattelse, at hvis 

udvalget finder på konkrete projekter, vil det være muligt at finde fæller der vil deltage i disse. 

 

13. Indkomne forslag/eventuelt 

Der fremkommer forslag om at strukturere uddeling af foldere til offentlige/undervisnings 

institutioner. Det besluttes at udvalget lægger hovedet i blød og på næste møde kommer med 

ideer til relevante steder. Ligeledes skal der komme forslag til fæller, der kunne tænkes at ville 

medvirke til uddelingen. 

 

Det foreslås at tage kontakt med kommunens social og sundhedsudvalg, men først bør Center 

for Alkoholrådgivning, rådføres med henblik på at få overblik over strukturen inden for 

kommunen. Henrik tager kontakt med Ernst, der er kontaktperson til CfA. 

 

Speaker banken kører separat fra Info-udvalget, hvilket ikke betragtes som hensigtsmæssigt. 

Henrik tager kontakt med Thomas. 

 



Besøgene på Kærshovedgaard, der varetages af Jack og Rune, kører rigtig godt og opfattes 

meget positivt. Der er ingen konkret viden om mennesker der har tilsluttet sig fællesskabet, 

men der enighed om at besøgene er yderst gavnlige. Ydermere er der fremskredne planer om 

at starte et ugentligt ordinært møde. Tilgangen til mødet, vil dog være begrænset til fæller der 

er godkendt til adgang til fængslet. 

 

Susanne spørger om der er nogen der har nærmere kendskab til IOGT. Udover hvad der på 

stedet bliver googlet, er det er meget begrænset og Susanne tilbyder at undersøge det 

nærmere. Der kommer en snak om vigtigheden af at udvalget generelt holder sig informeret 

om andre institutioner, organisationer osv. der beskæftiger sig med alkoholrådgivning. Der er 

enighed om at der kan udføres meget mere lobby-arbejde, om end ordet vækker en hvis 

modstand. 

 

Susanne vil ligeledes tage kontakt til en af byens studenterpræster, der sidste år har skrevet en 

artikel om alkoholforbruget i studenternes rusperiode. 

 

14. Afslutning 

Mødet afsluttes med fastsættelse af næste mødedato, d. 24/8 kl. 19.00, samt sindsrobønnen. 

 

 


