
Referat fra Alkoholfaggruppens generalforsamling den 30.oktober 2014  

Dagsorden;  

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Formandens beretning  

3. Gennemgang af regnskab 

4. Information og afstemning af vedtægtsændringer omhandlende DS-medlemskab for 

studerende 

5. Valg af bestyrelsen 

6. evt.  

Ad 1.)  Ordstyrer; Ann Sofie Kristiansen 

             Referent; Louise Theil Dorph 

Ad 2.)  Formanden Ann Sofie Kristiansen fremlagde sin beretning  

- Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder i 2014 

- Ved bestyrelsesmødet i marts 2014, deltog en repræsentant fra DS. DS bad os om 

input til den nye sygehus-lovgivning. Bestyrelsen forslog, at det blev lovbestemt at de 

pårørende også kunne få et behandlingstilbud.  

- Holstebro alkoholbehandling blev inviteret og deltog i konferencen ”barnet og rusen” i 

Norge 

- Ann Sofie Kristiansen har deltaget i formandsmødet hos DS.  

- D. 1.november 2014 ophører projektet ” kvalitet i alkoholbehandling. 

- D. 26. november 2014 afholdes der konference vedr. projektet ” kvalitet i 

alkoholbehandling”, hvor resultaterne fra projektet vil blive fremlagt.  

- Puljen til Familie orienteret alkoholbehandling, som sundhedsstyrelsen har udbudt har 

fået 37 ansøgere som dækker 60 kommuner. Det ser ud til sundhedsstyrelsen vil 

tilgodese alle ansøgere.  

- Lovforslaget vedr. behandlingsgaranti, til børn og unge mellem 14-25 som er vokset op 

med en eller begge forældre som drikker, vil blive behandlet i folketinget primo 2015.  

Det vides endnu ikke hvem der skal varetage denne opgave.  

- Bestyrelsen har søgt DS og fået bevilget en ekstra bevilling på 20.000 kr. til at kunne 

gennemføre denne temadag med Per Isdal.  

Ad 3.)   Kasserer Leila Rydborg oplyser, at vi årligt modtager ca. 40.700 kr. til 

medlemsaktiviteter. I år ansøgte og modtog vi en ekstra bevilling på 20.000 kr. for at gøre det 

muligt, at invitere Per Isdal til Danmark og afholde temadagen om alkohol og vold.  

Da udgifterne ifb. med afholdelse af denne temadag ikke endeligt er opgjort, kan det endelige 

regnskab ikke fremlægges.  

Ad 4.) Afstemning af vedtægtsændringer omhandlende DS-medlemskab for studerende. Dette 

vedtages. Men faggruppen finder det vigtigt, at komme med et forbehold, som handler om, at 

det er vigtigt at sikre, at de studerende ikke optagere alle pladser, når der afholdes temadage. 

  

Ad 5. ) Ann Sofie Kristiansen og Leila Rydborg er på valg. Begge blev genvalgt.  



Nyt bestyrelsesmedlem blev Birgit Blum Andreasen fra Blå Kors, Rold Skov.  

Ad 6. ) Følgende forslag kom til tema til næste temadag:  

- Metalisering 

 

 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger: 

Formand: Ann Sofie Kristiansen 

Kasserer: Leila Rydborg 

Bestyrelsesmedlemmer: Carina Blomholt, Kate Sørensen, Birgit Blum Andreasen og Louise 

Theil Dorph. 

 

Referent Louise Theil Dorph 

 


