
Referat møde Info-udvalg 7/9 2015. 

Tilstedeværende: Dorthe V., Susanne H., Ernst, Lotte J. Dorthe S., Henrik S. 

1. Velkomst 

Henrik byder velkommen, ikke mindst til Lotte og Dorthe der er tilstede for første gang. 

 

2. Valg af ordstyrer, referent 

Susanne bliver valgt som ordstyrer og Henrik som referent. 

 

3. Samarbejde med leverafsnittet Aarhus Universitetshospital 

Der er som bekendt lavet en aftale. Yderligere er der aftalt præsentation for personalet 

på afdelingen, dette skal ske d. 9/9 og d. 16/9. Birgitte O. og Henrik foretager 

præsentationen. 

Dorthe S. efterspørger mere konkret information til dem der er kommet på tilkaldelisten. 

Henrik og Birgitte sørger for dette når de to præsentationer er overstået. 

 

4. Radio/T.V. spots  

Spotsene er blevet præsenteret for regionsrådet og LIv. Begge steder er de blevet 

positivt modtaget og nu givet med til vurdering i HSR. De vil ligeledes blive præsenteret 

på regionsmødet d. 26/9, hvor der også vil blive fremlagt en oversigt på omkostninger 

forbundet med udsendelse i radioen. 

 

5. Kontakt til grupperne i regionen 

Stadig problematisk. Referater og dagsordner bliver sendt til alle adresser der også 

bliver brugt til indkaldelse til regionsmøder, uden at dette har medført nogen form for 

reaktioner. Niels O. skal kontaktes omkring ideen om mulighederne for en mailingliste, 

man kan tilmelde sig. Der er enighed om, at der bør tages initiativ til at grupperne i 

regionen bliver besøgt. 

Der udvikler sig en snak omkring hvor mange medlemmer man ønsker i udvalget og 

mulighederne for at afholde møderne andre steder end i Aarhus. Dorthe S. foreslår at 

mødestedet bliver meldt på de udsendte dagsordner. 

 

6. Psykiatrisk hospital 

Intet nyt. Henrik tager kontakt til den nedsatte arbejdsgruppe. 

 

7. Nyt fra LIv 

Henrik fortæller om sidste møde i LIv og beslutninger der er taget vedr. nye 

arbejdsopgaver, bl.a. undersøgelse af mulighederne for at deltage i Folkemødet på 

Bornholm. 

 

8. Frivillig dag 

Tilmeldelse og betaling er sket. Dorthe V. er fortsat tovholder. 

 
9. Forslag til retningslinjer for frivillige til eksternt informationsarbejde 

Det tidligere fremsatte forslag er godkendt og vil blive vedhæftet dette referat. 

 

10. Box334 

Henrik opfordrer de tilstedeværende om at være opmærksom på begivenheder i 

Regionen, der kan være relevante at skrive om. 

 



 

11. Hvervning af medlemmer/interesserede til Info-udvalget 

Emnet er blevet diskuteret under pkt. 5 

 

12. Speakerbank 

Det er besluttet at speakerbanken for fremtiden falder under Info-udvalget og Thomas 

B., der hidtil har administreret speakerbanken er informeret. Susanne undersøger om 

den mappe der for nogle år siden blev anvendt, kan findes. 

 

13. Aarhus kommunes social og sundhedsudvalg 

Udsættes til næste møde. 

 

14. IOGT 

Susanne har haft kontakt og det konstateres, at det ikke er nogen relevant 

samarbejdspartner for os. 

 

15. Studenterpræst 

Udsættes til næste møde. 

 

16. Indkomne forslag/eventuelt 

Der er planlagt besøg på Skjern Handelsskole i oktober og Marselisborg Gymnasium i 

november. 

Der er startet Engelsk møde på det Blå Sted i Aarhus, hver søndag fra 19.00 til 20.00. 

 

17. Afslutning 

Mødet afsluttes med sindsrobønnen og fastsættelse af dato for det næste møde, d. 

19/10, Grønnegade 80, Aarhus 

 

 


