
Referat Hospitaler & Institutioner Region Danmark. 09-11-2019 kl.      

12.00 Vendersgade 63 7000 Fredericia 

 1. Sindsrobøn.  

2. Præsentationsrunde.  

Ronni: Formand HI NA Danmark 

Dan: Formand HI KBH 

Michael: Formand HI sov 

Jesper: Paneldeltager syd 

Kasper: Panelleder syd 

Karina: Næst formand HI syd 

Karsten: OBS. 

Zebina: Formand HI syd 

Dorthe: OBS. 

3. Oplæsning NA´s visioner.  

Karsten 

4. Oplæsning BFID, et medlem deler.  

Dan - Jesper 

5. Godkendelse af referat.  

Godkendt 

6. Workshop.  

Jesper og Kasper Does and donts  

7. Hvordan går det i områderne?  

Se regions rapport indsendt og bliver fremlagt til RSK 



 

8. Regnskab/budget 2019.  

Budget for 2020 er godkendt af HI Danmark og skal godkendes til RSK Nov. 2019 

9. Merchandise.  

Intet nyt 

10. Donation/litteratur.   

Ønske om flere nøgleringe til indsatte.  

11. Evt:   

• CD`er til fængsler 

Vi har fået grønt lys fra RSK til at producere CD`er med Basic tekst som kan 

gives til indsatte i stedet for USB stiks. Da kun disse kan bruges. 

CD`erne skal plomberes i plastik, Karina vil undersøge om hvad for nogle krav 

det skal leve op til for at kunne komme ind og vi vil der efter prøve at få det 

op at stå.. når vejledning i trin arbejde bliver færdig, kunne vi godt tænke os 

at den kom med på samme CD både for at spare resurser, men også fordi de 

er relevante at have sammen.  

• Fængsels Sponsor  

Det har været et tilbagevende emne over de sidste par år. Vi har ikke kunnet 

kopiere den Amerikanske udgave tilrettet til danske forehold. Vi foreslår 

derfor at vi kunne lave en sponser bank generelt for Danmark hvor 

medlemmer som har plads til sponcier kan skrive sig på. Så kan de derefter 

vælge om de gerne vil være sponser for medlemmer i fængslerne. Vi kan evt. 

lave en vejledning/skrivelse sådan de ved hvad de handler om. Og de kunne 

evt. have kontakt med hinanden for at dele erfaringer. 

• Flyer til rekrutering af HI service kræfter 

Der efterspørges en flyer som kan komme ud og ligge hos grupperne med 

kontakt information på den lokale HI formand. 

Der eksister allerede sådan en flyer i Sov og den vil blive delt med syd. Og evt. 

resten af områderne 

12. Fra RSK-med til RSK.  

 



13. Næste møde   

Lørdag 11 april 2020 kl. 12:00 Vendersgade 63 7000 Fredericia 

Lørdag 8 august 2020 kl. 12:00 Vendersgade 63 7000 Fredericia 

Lørdag 7 november 2020 kl. 12:00 Vendersgade 63 7000 Fredericia 

 

14. Dagsorden næste møde.  

Samme son denne + CD`er til fængsler 

 

15. Sindsrobøn. 

 

 


