
Dagsorden til Informationsudvalgsmøde d 8-4-2021 kl. 17:00-19:00 

PÅ Zoom: Møde ID  609 651 9499 Password 123 

 

Tilstede: Sofus, Bente, Peder, Carsten, Betty, Helle 

1. Betty valgt som ordstyrer/mødeleder 

2. Referat fra d 28-1-2021 godkendt med rettelse Carsten har ikke været i kontakt med Stien 

3. Velkommen v/ Betty  

4. Status på serviceopgaver  

 

Peder Holstebro har været hos sin læge med brochurer der henviser til leverandør af skærm. Har 
nu kontakt Pernille Ravn som er meget positiv. Han sender brev igen for på den måde at udbrede 
kendskabet til AA– Hun vil gå videre med det. Han afventer svar. Fik en god snak. Spørger 
lægerne godt nok ind til - om man drikker for meget – der er lavet et nyt skrift til lægerne så der 
bliver gjort noget. 

Bente Videbæk Har været i kontakt med to skoler ikke positiv, vil gerne vente. De vil have det i 
baghovedet – vender tilbage. Opslaget ”Drikker du for meget...” hængt op i Videbæk ved 
flaskeautomaten 

Sofus Århus har kontaktet Odder og Århus misbrugscenter afventer svar 

Carsten Vejle Har lagt Brochure hos lægen. 

 

 

Helle Herning opdateret mødeliste som tilgår misbrugscenteret 

Betty Århus Frederiksberg Skole Emne om alkoholisme Brochurer afleveret. Afleveret brochurer 

hos vagtlæge og blev også inviteret til personalemøde ,og via Online 3 gange holdt AA foredrag for 

studerende, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere 

9. LIV: v/Betty 

Der er afholdt 2 zoom møder. Alle regioner er repræsenteret i LIV nu. De holder gang i den. Ingen 

Folkemøde. Gennemgående travlt i Jylland. Der er tilkommet flere Zoommøder også åbne 
zoommøder. Og der er daglige fysiske møder med højst 5 deltagere. 



I informationsudvalget har de afholde Zoommøde med gennemgang af deres aktiviteter – som i 
kender. Video film Jeppe og Erik kigger på den. Der arbejdes på et Kommissorie. Lone blevet 

næstformand 

10. Speakerbanken via Zoom  AA møderne v/Sofus/Betty. Zoom Speakerbank Det går godt. Det er 
ikke ofte Sofus får opkald, Betty sender flere videre. Mange spørger i  Zoom gruppen først. . 

11. Alkoholikerens børn Skolerne – Børns Vilkår v/Helle Sender brev - tilføjer telefonnummer 

12. Gennemgang af Misbrugscentrene v/Helle 

 

13. Hjemmesiden – evt. nyt opslag. Tænk over gode forslag, evt. speak. Helle Ringer Niels – Vi 
ønske at få link til Region Midt på AA Dk´s hjemmeside. 

14. Sygehuse v/alle. Peter hjælper med at forny ”Drikker... . Betty har kontakt til vagtlægerne aftale 
med 4. Afleverer brochurer på skadestuen i Herning + Holstebro 

15. Hvordan har vi det i informationsudvalget?  Helle valgt som Sekretær. Carsten stolt over vores 
arbejde. Peter debut på Zoom, men det godt. Bente glæder sig til fysiske møder. 

16. Oversigt over behandlingscentre – samarbejde 

Møllen - Bente 

Tjele, Søgård - Tågelund - Betty 

Søbypark – Sofus 

Skovvang – Helle/Peter 

Sølyst Horsens - Carsten 

Østerledet Horsens – Carsten 

Møltrup Optagelsessted – Helle 

16. Nye interesserede i informationsudvalget 

Vi kigger efter egnede emner – Du vil blive holdt i hånden af en der har mere end 2 års 
ædruelighed 

16. Evt. 

Betty kontakter Jesper og Svend. Peter finder ud af at få fat i skriv til lægerne 

Næste møde i Informationsudvalget: -12. August 2021 kl 17-20 

                                                           -gerne ved Sofus. 



 

  

 
 

 

 

 

 


