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1. Sindsrobøn 

2. Præsentations runde 

Lars, Kenni, Thomas, Ronni, Peter, Anders, Charlotte, Søren 

3. (Workshop både HI & OI. Præs. Af Kenni og Charlotte 

4. Hvordan går det det i HI Midtjylland. 

I H&I Midtjylland er vi stadigvæk på 2 institutioner (Tjele), 

(Viborg Psyk)  

5. Valg af betroet tjenere. (Viborg Psyk)  

Asger har valgt at fratræde sig som paneldeltager foreløbig. 

Thomas og Ronni er valgt som paneldeltager. Kenni 

fortsætter som panelleder. (Tjele) Ronni afgår som 

panelleder d. 1/11-2019 Anders overtager  

6. Evt. 

Vi diskuterede udsendte spørgsmål fra mail 6/10-19  

1- Ovennævnte laver service og der sendes mail med 

spørgsmål om folk stadig er interesserede i forhold til 

mail og telefonliste. Der udarbejdes på ny og som kan 

fremsendes efter ønske. Samtidig bliver der opfordret til 

at spørge i grupperne omkring servicekræfter og 

informere om H&I 



2- Vi kan i øjeblikket ikke bestride opgaven at åbne et nyt 

møde på Tjele-Søvang. Vi afslår. 

3- Det går godt! Det vil blive nemmere at finde 

servicekræfter fremover. (Tjele); Der skal ringes dagen 

før mødet. (Viborg psyk); Der skal ringes før mødet, så 

de ved vi kommer. 

4- Ja vi bruger NA´s penge ansvarligt – i forhold til 

budgettet. De bevilligede penge slår til. 

7. Tid og sted for næste møde. 1-12-2019 (Slotsgaarden 5, 

Randers) kl. 13.30 

Der blev brugt meget tid på at diskutere om H&I 

Midtjyllands komité-møde skal ligge i forlængelse af 

nuværende OSK-møde. Foreløbigt forbliver H&I 

Midtjyllands komité møderne samme tid og sted, som de 

er (Slotsgaarden 5, Randers efter OSK møde). For at vække 

interesse ved H&I service, bør der informeres rundt i 

grupperne. Evt. foreslår vi at grupperne finder en speaker 

omkring H&I. Vi diskuterede om der skulle laves flyers. 

Ønsker man ny tid og sted, bedes man møde op og deltage 

i H&I møde, så kommende servicekræfter kan være med til 

at påvirke beslutningerne. Vi genbehandler tid og sted på 

næste møde. 

8. Sindsrobøn 
 


