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Smukfest 
3000kr brugt af 4000 budgetteret. 
Hvad er værdien af Smukfest?  Kan timerne/tiden bruges bedre? 
-Synlighedsværdien blev fremhævet flere gange, og det er en billig og effektiv måde det gøres. 
-Teltet skal have en maleover med farver og pang og skal være mere indbydende. Mogens Larsen vil gerne 
pynte standen. 
Betty overtager drejebogen vedrørende Smukfest og sørger for opstarten i april vedrørende planlægningen. 
Mogens Larsen overtager informations materiale og gemmer det i sin garage. 
Henrik Sørensen har meget af vores materiale, som Mogens og René henter. 
  
Speakerbank Alan Jensen 
Ok 
  
Radiospots 
-Helle Krogh forslår TV spot. 25000kr for en uges spot. Forslag fik ikke stemmer nok. Jessica synes TV er et 
døende sted for reklamer, og vi skal sætte vores ressourcer andre steder. 
Niels Ohrt fortæller at Sveriges radiospots varer længere og starter med en typisk druk-historie for at fange 
lytteren. De er mere levende, og Niels Orht synes vi skal lade os inspirere.(Svensk radiospot er også nævnt 
på tidligere infomøde). 
  
-Vi kom ind på snakken om hvor for vi mest værdi/synlighed for pengene. 
Diverse lokalblade bliver fremhævet som lokale fæller tager kontakt til. 
  
-René Halskov fremhæver AAs 11. tradition(om at undgå opsigtsvækkende reklame), at vi er bedst 
anbefalet af venner. 
Vi havde en god snak om synet på 11. tradition, og vedtog at den ikke er en hindring for offentlig 
information. 
  
Kan en landsdækkende mediepakke være en mulighed, som det enkelte regioner kan tage brug af? 
  
Og vi er ANONYME IKKE USYNLIGE. 
  
Hjemmeside 
  
René Halskov og Niels Ohrt hygger sig. 
  
Ny formand 
  
René Halskov trækker sig, og er næstformand. 
Betty Kristiansen stiller er ny formand. 
  
Hvad rør sig? 
-Jobcenter Randers. 
-Jobcenter Aarhus. 
-Marselis gymnasium. 
-Journalist Højskolen. 



-Stor interesse for AA hos eneklte nyheds-medier. 
-Temadag 27/10 i Grønnegade 80, Aarhus. Om at bringe budskabet videre udenfor AA/Offentlig 
information. 
-Alkohol-behandlingen i Aarhus kommune tager stadig fat i Alan Jensen, når borgere har brug for noget 
mere for at holde sig ædru. 
  
Jobcenter Randers 
  
René Halsskov fortæller at de har samlet misbrugerne i en 'klasse', på Randers Jobcenter, hvor mange står 
på tærsklen til at tage fat i en løsning. Der var stor begejstring for sygdomsbegrebet og de personlige 
historier, som virkelig greb lytterne. 
  
Der er åbnet en mulighed for at gøre det samme i Aarhus. 
  
Kontakt gerne Jeres lokale jobcenter, for at høre om de er interesserede i at vi kommer og fortæller. 
  
Evt. 
  
Hvad nu? 
-Nye radiospots, lokalblade, kirkeblade? Skal den lokale AA gruppe få betalt annoncer i lokalblade? 
-Anne-Mette foreslår Kultunaut. 
-Et underudvalg nedsættes for at finde medieløsninger til annoncering. Peder og Jessica melder sig. 
  
-Mogens vil gerne starte Alano-klub i Aarhus, og spørger efter feedback og erfaringer. 
  
-Næste møde er hos Jessica i Ikast 12/11 akacieparken 48. 
  
Tak til Carsten Nørtoft for at have os, og tak for mad. 
 


