
 

Referat af generalforsamling Faggruppen Alkoholbehandlere 
Afholdt på Comwell, Middeltfart den 11. november 2021 

 

Søvnforsker Michael Rasmussen holdt oplæg om vigtigheden af søvnens funktion i forhold til 
personer med stort alkoholforbrug og hvordan man kan arbejde med søvnvejledning, se 
power-points fra oplægget.  

Referat Generalforsamlingen:  

Ad. 1: Ann Sofie Kristiansen blev valgt til ordstyrer og Kate Sørensen som referent 

Ad. 2: Der var en kort beretning fra formanden Ann Sofie, idet temadagen og 
generalforsamling blev aflyst i 2020 grundet corona. Bestyrelsen har mødtes på Teams. 

Ad. 3: Kasserer Leila Rydborg gennemgik regnskabet, sidste år sendte vi 39.539,64 kr. retur 
til Dansk socialrådgiver forening grundet aflysning af temadagen. I år kommer vi til at sende 
et mindre beløb retur. Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen til regnskabet. 

Ad. 4: Leila Rydborg, Ann Sofie Kristiansen, Birgit Blum og Carina Blomholt blev genvalgt til 
bestyrelsen. Jan Eskil Nielsen fra Randers Kommunes Misbrugsbehandling blev valgt som 
suppleant til bestyrelsen.  

Ad. 5: Eventuelt 

Det blev drøftet om, der er interesse for 2 temadage og om den ene dag kunne være med 
erfaringsopsamling fra, hvad der sker rundt om i landet. Flere gav udtryk for, at det vil de ikke 
komme til. I mange kommuner er der ikke mange penge på kursusprogrammet og man vil 
gerne have, at det her er et sted, hvor man kan komme og hente faglig viden.  

Forslag til temadag:  

• Jesper Vammen, psykolog og som har udgivet en bog om selvdestruktiv adfærd. Han 
har holdt en temadag i Blå Kors og den var velbesøgt.  
 

• Oplæg om personlighedsforstyrrelser, som de antisociale og narcissistiske, eksempelvis 
med Cand. Psyk. Anja Leavens, som vi tidligere har haft oplæg med eller lederen af 
Kongens Ø 
 

• I bestyrelsen vil vi have fokus på regeringens udspil om, at alkoholrådgivning for 
personer med dobbeltdiagnoser, skal flyttes over til regionerne. 

 

 


