
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Alkoholbehandlere 
Afholdt 18. juni 2020 i Holstebro 
 
Til stede: Birgit, Lars, Ann Sofie og Leila. Kate og Carina med på virtuel 
forbindelse. 

Mødeleder: Ann Sofie. Referent: Leila  

Dagsorden  

1. Kort runde 
2. Temadagen: - Indhold og tilbagemelding til oplægsholder - Program - Indbydelser, 
remindere  
3. Økonomi  
4. Diverse webinarer  
5. Næste mødedato  
6. Evt.    

  

Ad 1. Gensidig orientering omkring Coranatiden. Der er både positive og negative erfaringer. 
Alle er enige om, at det har haft omkostninger for borgerne, at der ikke har været fysiske 
møder (i de kommunale Alkoholbehandlinger) – døgnsteder som Lars og Birgit repræsenterer 
har der fortsat været beboere – dog med begrænset nyindtag.  

Carina fortæller at hun har været med til et møde i Komiteen for Sundhedsoplysning, hvor 
tanken er at alkoholområdet på nationalt plan skal have højnet kvaliteten og være mere 
ensartet.  

Lars oplyser, at han har været i kontakt med pressen under coronatiden efter 2-3 ugers 
nedlukning hvilket førte til at der var en dialog med faglig konsulent Nicolaj Poulsen.   

Blå Kors Tåstrup har fået bevilget 7 1/4 mill. til borgere i døgnbehandling med dobbelt 
diagnose. Der er indgået aftale med 20 kommuner på Sjælland.  

  

Ad 2. Temadagen – Alkohol og søvn - bliver endeligt planlagt. Der gives tilbagemelding til 
oplægsholder. Programmet udarbejdes og sendes til Søs i DS. Der sendes en orienteringsmail 
inden sommerferien starter, med dato til medlemmerne omkring Temadagen og 
Generalforsamling, og i sept. sendes den endelige indbydelse med program ud.    

  

Ad 3. Orienteret omkring de økonomiske forhold. Enighed om at der ikke sendes ansøgning til 
Aktivitetsmidler i denne omgang, da udgiften til foredragsholder er forholdsvis lille.   

  

Ad 4. Carina har deltaget i et enkelt webinar i DS’ regi. Orienterer herom. 
 

Ad 5. Ny mødedato: fredag den 30.10. kl. 10-14 i Odense eller København  
 

Ad 6. Gennemgår notater vedr. Frikøb til faggruppe bestyrelsesmedlemmer og Retningslinjer 
for faggruppernes økonomi.   

 


