
                                                                                                                                                       

Referat fra generalforsamling i Faggruppen Alkoholbehandlere 

Afholdt den 14.november 2022 på hotel Severin i Middelfart.  

 

Dagsorden:  

• Valg af ordstyrer og referent.  Ann-Sofie Kristiansen ordstyrer og Jan Eskill Nielsen 

referent.  

• Formandens beretning. Ann-Sofie konstaterede at generalforsamling var lovligt indkaldt 

og der var ikke indkommet forslag.  

Ann-Sofie fortalte at nogle fra bestyrelsen havde deltaget i den Nationale 

Alkoholkonference i København. Temaet havde været ” Unge og Ungdomskultur. ”  

Der har været 2 bestyrelsesmøder. Et fysisk – i Randers og et - virtuelt. 

Bestyrelsen har desuden sendt et høringssvar til Sundhedsstyrelsen i fbm. deres planer 

om at lade behandlingen af dobbelt-diagnose klienter, overgå til regionerne.  

Der har været tilløb til at etablere et samarbejde i DS- regi, med faggruppen ag 

stofbehandlere og faggruppen misbrug og psykiatri, men vi har ikke hørt så meget 

tilbage.  

Der har også været snakket om et fællesarrangement med hjemløse gruppen. Men intet 

konkret.  

På generalforsamlingen sidste år havde vi drøftet stemningen for 2 temadage om året, 

men her mente folk at det var tvivlsomt at man kunne få fri til 2 temadage.  

DS skal om ikke så længe, overgå til et nyt mailliste-system.  Det betyder i praksis at 

faggruppen / bestyrelsen selv skal administrere korrespondancen til medlemmerne. 

Altså udenom DS, hvor det primært har været Søs A. der var primus motor. 

Der har været stor interesse og opbakning til arrangementet i dag. 33 var tilmeldt, 

hvilket har glædet bestyrelsen. Desværre mødte kun 23. Der var 5 der meldte afbud 

pga. sygdom, hvilket jo er ærgerligt, men OK. De resterende 5, har vi ikke hørt fra og 

det er ærgerligt. Vi har alligevel betalt for deltagelse og forplejning, og andre kunne 

have benyttet sig af tilbuddet. Så bestyrelsen opfordrer fremover til at man giver 

besked, evt. videregiver sin plads til en kollega.  

Snarest i det nye år, vil bestyrelsen starte med planlægning.  Bestyrelsen hilser gerne 

forslag til tema/ oplægsholder velkomne. Der kan sagtens være spændende relevante 

temaer som bestyrelsen ikke har fået øje på, så opfordring til at skrive til os.  

 

• Økonomi: Kasserer Leila R. berettede om et år, hvor faggruppen havde modtaget kr. 

48.655,-  

 

• Valg til bestyrelsen: På valg er Lars Utzon, Blå Kors Behandlingscenter Taastrup og 

Kate Sørensen Frederiksberg kommunes Rusmiddelcenter.  

• Drøftelse:  

En deltager spurgte om man ikke kunne samle alkohol- og stoffaggrupperne til et 

fællesarrangement? Altså fælles tema og måske generalforsamling?  Hertil kunne  Ann-

Sofie fortælle at det havde været drøftet tidligere, og det havde været holdningen at 

”stof” fyldte ret meget og af den grund ville ”alkohol”  så foretrække at være adskilt.  

Deltageren foreslog så at man kunne have et fælles tema om formiddagen og så gå 

hver til sit med generalforsamling eller andet? Det vil bestyrelsen drøfte i det nye år. 

Der er dårlige erfaringer med for lange dage idet folk begynder at ”sive” pga. 



hjemtransport, afhentning af børn mm.  Og, som tidligere nævnt, er 2 dage i 

sammenhæng ikke noget som vi tror at arbejdspladserne vil tillade. 

Ang. Middelfart som lokation til fremtidige arrangementer, så var der positive 

tilkendegivelser til dette. Det ligger sådan lige i midten af kongeriget.  

 

Ref. Jan    


