
Referat af bestyrelsesmøde i Alkoholfaggruppen – 10.februar 2017 
 
Deltagere: Carina Blomholt, Line Bendt, Birgit Andresen, Leila Rydborg, Ann 
Sofie Kristiansen, Kate Sørensen, Kristina Volke 
 
Referent: Kristina Volke 
 
Dagsorden: 

1. Opsamling på Alkoholkonference 
2. Planlægning af temadag 
3. Planlægning af Generalforsamling 
4. Økonomi 
5. Henvendelse fra Stofmisbrugsfaggruppen 
6. Evt. 
7. Næste møde 

 
Ad. 1: 
Der er enighed om, at det var en god og spændende konference. Oplæggene var særligt gode, 
og der var også flere interessante workshops. 
Konferencen vil danne baggrund for en opsamling/formidling på den kommende temadag. 
 
Ad. 2: 
Forslag til program for dagen: 
 

• Introduktion fra bestyrelsen: 
o Kort opsamling fra Alkoholkonferencen 
o Kobling til dagens temaer 

 
• Formiddag: Ældre og alkohol(behandling) 

o Jacob Emiliussen og Kjeld Andersen (om Elderly-projektet) 
o Elderly i praksis; Eva Lysgaard fra Alkoholbehandlingen Odense 

 
Kobling til: 
 

• Eftermiddag: Synlighed og tilgængelighed 
o Niels Folmann – oplæg og debat 
o Vidensdeling, erfaringsdeling, debat mv. 

 
• Generalforsamling 

 
Praktisk: 
 Sted: Comwell i Middelfart 
 Dato: 2/11 (eller 9/11) 
 Pris: Gratis 
 Antal: Max 40 
 
To do: 
- Der skal sendes forespørgsler/tages kontakt til alle foreslåede oplægsholdere. 
- Der skal laves ansøgning om aktivitetsmidler 
- Evt. tages kontakt til Susan Paulsen, redaktør på Socialrådgiveren ift. journalist + indlæg i 
Socialrådgiveren 
 Opgaverne fordeles bestyrelsen i mellem. Der følges op ved næste bestyrelsesmøde. 



 
Ad. 3:  
Planlægges ved næste bestyrelsesmøde. 
Kate Sørensen og Line Bendt er på valg. 
 
Ad. 4: Økonomi 
Leila gennemgår regnskabet. 
 
5. Henvendelse fra Stofmisbrugsfaggruppen: 
Stofmisbrugsfaggruppen har kontaktet os med forespørgsel om at lave en fælles 
temadag/arrangement - evt. i forbindelse med de årlige generalforsamlinger. Dette drøftes. 
Tilbagemeldingen bliver, at vi ikke har mulighed for at planlægge en fælles temadag i år, da vi 
holder generalforsamling og temadag i efteråret – i modsætning til stofmisbrugsfaggruppen, 
der holder generalforsamling i marts. 
Fremadrettet vil vi holde muligheden for fælles temadage åben, der hvor det kan være 
relevant. 
 
Ad. 6: Evt. 
 
Ad. 7: Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag d. 14/6 kl. 10.00-14.00 hos Birgit Andresen, Blaa Kors i 
Arden. 
Birgit laver dagsorden. 
 
 
 
 


