
Referat fra Åben-info. 
Tilstede varHarald,Liselotte,Bill,Ove,Kirsten,Helle og Mona 
 

1. Oplæsning af formålet med AA. 
2. Valg af ordstyrer :Helle 
3. Valg af referent :Mona 
4. Tovholdere. Valg af tovholdere :Bill –sekretær vil gerne stoppe næste gang. 

Derfor bedes alle tænke på om det er en opgave for dem. Ove – kasserer vil gerne 
forsætte .Mona -vagtskemaholder vil gerne forsætte.                                                                                           

5. Oplæsning af formålet med Åben-info. 
6. Betroede tjenere. Vi er for tiden 10 idet Emil har meldt fra 
7. Vagtplan. Status. Vi forsætter som der planlægges i øjeblikket, dvs. der 

planlægges tre mdr. ad gangen, hvor folk kan melde sig til og resten sætter Mona 
på med ”kærlig hånd”. Ved næste møde d 28/4 bedes alle tage deres kalender 
med, så der allerede der kan planlægges fremadrettet. 

8. Hvervning af nye frivillige: Vi er for få og det ville være rart at være 6 mere. Det 
er en god måde at udøve service samt bringe budskabet videre. Vi aftaler at alle i 
Åben-info er på i forhold til hvervning og at enhver der bliver spurgt er et 
ansvarligt valg. Det ville være rart med helt nye fra fællesskabet, så der kan sidde 
en ”ung” og en ”gammel”. 

9. Økonomi- Der er 400 kr på kontoen .Det er ikke nok til annoncering .Der er 
annoncer i til d 23/2. 

10. Annoncering- eller andet tiltag. Vi blev enige om at det er svært at få andre 
grupper til at bidrage med penge til annoncering- selvom vi mener at det er en 
fælles sag- Derfor blev der sået andre tanker og muligheder og dem skal vi 
forsøge at holde fast i ved de kommende møder. Helle havde en artikel med fra 
Allerød avis. Det var en måde at skabe gratis omtale. Desuden vil vi gerne ud at 
sætte plakater op om åben-info forskellige steder. Vi ville afvente Introgruppe 
mødet d 12.2.11. Er der andet vi kan hjælpe med/ annoncere for/lægge pjecer? Vi 
vil gerne gøre ”benarbejdet” Helle ville tage kontakt til Bjarne om Koldings 
Åben-info plakat….Der blev også talt om placeringen af Åben-info evt. kunne 
ligge et andet sted- i håb om at  andre grupper kunne får lyst til at deltage-. 

11. Evt. Der var frustrationer over hvordan vi kan aktivere andre i AA til at deltage i 
service og det at bringe budskabet videre… Hermed en opfordring til at andre kan 
komme på banen og give deres mening til kende ved at komme til vores næste 
infomøde som bestemt ikke er lukkede, men åbne for alle der måtte få lyst.  

12. Næste møde er den 28/4 kl 19.30 .     


