
Referat fra Informations-udvalgs-møde d 29-10-2020 kl. 17-20, hos Bente i 
Videbæk

Til stede: Bente, Helle, Jesper, Sofus, Carsten, Betty.

Ordstyrer: Helle

Referent:Betty

- referat fra 18-8-2020 ved Jesper, Randers godkendt

-velkommen ved Betty: TAK til Bente for at have Os, TAK til alle aktive venner i AA 
Informations-udvalg-service RegionMidt.

Herning: 
-Bente: Herning, Ikast, Ringkøbing misbrugscenter
-Bente/ Helle: akut Herning, takker for AA materialer, rusmiddel klinik vil gerne afvente 
mere kontakt
Helle: tilbyder herefter ca. 1 time inde i dette Informations-udvalgs-møde at lave 
oversigt til de fremmødte ang Rusmiddelcentrerne i Region Midt, denne oversigt 
tilsendes med dette referat..TAK Helle

Helle: har desuden forfattet et brev, som venlig AA kontakt til disse områder, hvor vi i 
Informations-udvalget tilbyder service, dette tilsendes med dette referat.

Svend, lokal politiker Ringkøbing/ HvideSande har via mail, tilkendegivet at ønsker 
Misbrugscenterne ikke kontakt med AA, kan vi i Informations-udvalget kontakte Svend 
for hjælp. Mailen fra Svend rundsendes af Helle, til de fremmødte i 
InformationsUdvalget Midt

Randers: Jesper
-god kontakt misbrugscenter
-via GSM i Jesper´hjemmegruppe: kontakt med perron IV socilaforsorgen
-opsøger flere lignende steder ca. hver 14 dag

Vejle: Carsten
-god stabil kontakt til medicinstuderende
-kontakt til psyk. afd.

Aarhus: Sofus / Betty
-aftaler med Akut Afd Skejby sidst november 2020
-aftaler med Vagtlægerne Skejby Sygehus sidst november 2020

Aarhus: Dennis
-  arbejder stadig med youtube forslag, og reklame for AA, alt efter AA 11. tradition, og 
ALT gennemses/ godkendes i Informationsudvalget

LIV: Betty
-service i LIV, arbejder via online møder i LIV -udvalget, vi har i Informations-udvalget 
Region Midt leveret den mest aktive og brugbare i 2020, LIV servicen har bl.a 
serviceret skoler, studerende, samt udervisere. AA er IKKE usynlig. , kommende LIV 



møde er i november 2020, hvor undertegnede tager til København og mødes fysisk, 
refarat kommer til kommende Informations-Udvalgs -møde i dette udvalg..

Frank: Formand for Region Midt, har sendt referat fra Regionsrådsmødet d 22-10-2020
-undetegnede medsender dette referat fra Regionsrådet, med dette referat.
-Informationsudvalget har denne kommentar:
-Informationsudvalget påpeger, Speakerbank service er en stor del af 
Informationsudvalget i Region Midt, og der ønskes fast deltagelse i 
Informationsudvalget
-Informationsudvalget: foreslår en AA med stor varm og positiv interesse i AA service 
og med interesse i at være synlig i RegionMidt AA grupper. En AA ven, som brænder 
for samarbejde med Regionen /Informationsudvalget, som deler erfaring, styrke og 
håb i en brugbar løsning, til styrke for AA, nykommere og den lidende alkoholiker.

Evt:

Betty: 

Information, på Zoom Online har vi en AA speakerbank, som dækker speakere i hele 
Danmark.

TAK kære aktive AA service Informations-udvalgs-venner for god energi og service...

Hold da op, lige pludselig blev kl. over 21:00, vi fik aftalt:

-næste møde i Informations-Udvalgs-Møde d 21-1-2021 kl. 17-20

-hos Sofus i Højbjerg v. Aarhus. 

-ref. Betty


