
		Referat	Hospitaler	&	Institutioner	Region	Danmark.	16/9-2017.			

	

1. 			Sindsrobøn.	
2. 			Præsentationsrunde.	

Til	stede:		
																	Dan	–	formand	H&I	København	
																	Peter	–	formand	H&I	Syddanmark	
																	Charlotte	–	formand	H&I	Midtjylland	
																	Lars	H	–	merchandise	
																	Ronni	–	opstiller	til	næstformand	H&I	Danmark	
																	Steff	–	formand	H&I	Danmark	
																	Zebina	–	panelleder	Syddanmark	
																	Gudrun	–	obs	Midtjylland	
																		
																		
Afbud:	Ingen.	
														
	

3. 			Oplæsning	NA´s	visioner.	Zebina	
4. 			Oplæsning	BFID,	et	medlem	deler.	Lars	
5. 				Godkendelse	af	referat.	Godkendt	
6. 				Workshop.	Charlotte	og	Ronni	laver	H&I	intern	workshop.	De	forskellige	

dias	bliver	gennemgået	og	svært	forståeligt	tekst	bliver	debatteret	og	
enkelte	dias	skal	på	sigt	ændres.	Tak	for	gennemgangen🤗	

7. 				Hvordan	går	det	i	områderne?	
	

	Status H&I Kbh. Juli 2017. 

Hej Servicefrænder. 



En forsinket opdate fra H&I KBH. 
Vi er stadigvæk repræsenteret på retspsyk på afd 80-81 på Glostrup hospital. 
Vi er nogle stykker der kommer der fast og der er mange der byder sig til. 
Vi er et sted mellem 2-5 NAer til møderne og der kommer fra 5-12 ind og  
ansatte til møderne, der foregår den sidste tirsdag i måderne, fra kl. 19-20. 
Vi er i gang med at arbejde på at få kontakt til nogen af institutionerne i  
Roskildeområdet, da flere medlemmere har vist interesse i at bringe  
budskabet til indsatte i arresten og på Sankt. Hans hospital. 
Undertegnet var i Esbjerg for at være en del af H&I boden, workshoppen og  
få justeret programmet, energien og motivationen sammen med vores  
formand. 

Vi udfærdigede et brev til vores Justitsminister og vi fik et svar, som vi håber vi  
kan arbejde videre med, omkring at afholde H&I møder i de Danske fængsler  
igen. 

Jeg håber snart at gense jer alle og er superglad for at Midtjylland igen er  
repræsenteret sammen med os. 
I kærlig service. Dan 

	

		

	

	

Status hi Syddanmark Marts 2017 
 
 
 

 
Udvalget består Pt. af Peter som formand og Liz som er panelleder, samt 
Zebina, ligeledes som panelleder. 
St.Dansbo – Zebina deler omkring mødet, som er ved at blive ”rettet til”, de 
mangler BFID, og fik de der var tilbage (8 stk.) 
 
 
Liz afholder møder èn gang om måneden i Sdr. Omme. Hun har god opbakning 
fra hendes hjemmegruppe, som ofte deltager som speakere og indledere. 
Der er mellem 2 til 8 indsatte med til møderne. Enkelte møder har været uden 



deltagelse fra institutionens side og der har været modstand på NA fra enkelte 
indsatte. 
					

Midtjylland:		

Hej alle sammen. 
Indtil vider er der valgt en forkvinde for HI midt Jylland (Chalotte fra Randers) på 
et møde i OSK midt Jylland. Der vil søndag den 24 seb. I Århus Blive holdt det 
første komite møde hvor folk kan stille op til de forskellige ledige poster. Der 
er blevet lavet en der til hørende flyer som er kommet ud til grupperne så alle 
har mulighed for at opstille. Indtil vidre har formand HI Danmark været og holde 
et ”indledende møde med os, hvor vi blev sat ind i sagerne og fik vist div. 
Workshops hørt om HI danmarks historie osv. Vi takker for opbakningen! 
Chalotte har været med på Behandlingscenter Tjele i midtjylland som varetages 
af Formand HI Danmark. Dat var alt for den her gang.  
Vi ses i morgen  

  



 
	

			

	
Region	Danmark	–	rapport	i	tidligere	mail,	er	på	hjemmeside.Formand	har	
ansvar	for	møderne	på	Tjele	behandling,	hvor	formand	H&I	Danmark	er	
panelleder.	Møderne	går	rigtig	godt,	god	tilslutning	og	opbakning	fra	
institutionen.	Ny	speaker	hver	gang	vil	blive	foretrukket.	Midtjylland	er	med	
på	møderne.	
Asylcentermøde	er	stadig	på	stedet,	mødeintervallet	er	ændret	og	en	anden	
struktur	er	undervejs.	
	

8. 				Regnskab.	Fremvist	og	info	omkring	dette	samt	budget	er	delt.		



	
9. 				Merchandise.	Har	næsten	afsluttet	produktion	af	”Vinterkollektionen”,	og	

forventer	at	kunne	donere	til	RSK	på	næste	møde.	Salget	har	været	okay	i	
forhold	til	senere	år,	dog	med	en	lille	afmatning.	Lars	&	Andre	holder	den	
gode	linje,	tak	for	service☀�	
	

10. 			Donation/litteratur.	Litteratur	aflev.	Vi	skal	have	købt	flere	BFID.	

	

11. 			Evt.							
Workshop	OI/H&I	–	vi	har	tillid	til	at	OI	tager	det	ansvar	på	sig,	som	blev	
dem	givet	på	RSK	møde.	Vi	er	selvfølgelig	ansvarlig	for	for	H&I	delen.	
Fremsendte	mail	med	program	blev	fremvist,	og	vi	gennemgik	forløbet	
omkring	tilrettelæggelse	osv.	Dato?	Etc.	
	
VALG:	Ronni	blev	betroet	posten	som	næstformand	i	H&I	Danmark,	vi	fik	
Ronni`s	service	cv	fremvist	og	han	delte	omkring	hans	”passion”	for	H&I	
service.	Velkommen	til	Ronni	og	tak	for	for	service.	

	

12. 				Fra	RSK-med	til	RSK.		Næste	møde.		
	

13. 				Næste	møde/møder.	11/11-2017	kl	12.00	
																																												Vendersgade	63,	7000	Fredericia.	
	

14. 			Dagsorden	næste	møde.	På	hjemmesiden.	
	

15. 				Sindsrobøn.	
	
Tak	for	et	godt	møde,	i	som	sædvanlig	en	kærlig	serviceånd.	

	


