
Dagsorden Hospitaler & Institutioner midtjylland Danmark. 20-03-22  

 

1. Sindsrobøn.   

2. Præsentationsrunde.   

Ronni Panel deltager - Simon Panel deltager - Thomas Panel leder - Claus 

panel leder 

3. Oplæsning BFID, et medlem deler.   

Ronni - Simon 

4. Godkendelse af referat. 

Gennemgået og godkendt 

5. valg er betroede tjenere 

overføres til næste gang 

6. Hvordan går det på møderne? 

Viborg Psyk. Ronni 

Det går godt og udmærket fremmøde og god kontakt. På nuværendene 

tidspunkt har vi været afsted 4 gange.  Vi er blevet glem af personalet en 

enkelt gang og det skabte lidt forvirring men ingen problemer. Vi har 

tydeligere ringet på forhånd og annonceret vores ankomst, måske vi skulle 

gøre det frem over 

 

Moelkjær - vi skal afholde første møde mandag den 21 marts. Personalet vil 

gøre lokalerne klar til os, samt gøre det lidt hyggeligt 

Vi har været til info møde med personalet, hvilket gik godt. 

 



Århus arrest - intet nyt.  

7. Økonomi - Regnskab/budget evt. udbetalinger til betroede tjenere 

Intet nyt 

8. Evt. 

a) Ansvarlighed. 

Der bliver efterspurgt ansvarlighed og struktur i udvalget. F.eks. hvis 

formanden er forhindret i at deltage på OSK så kan man godt sende 

en evt. næstformand eller en repræsentant for H&I Midtjylland. Så 

kan området/grupperne høre om hvad vi laver.  

b) Struktur. 

Vi aftalte på sidste møde, tid og sted for dette møde. Det blev lagt op 

på hjemmesiden og der efter glemt af vedkommende. Vi fik dog 

mødet op at stå på kort varsel. Men mange var ikke klar over tid. 

Sted osv. For at vi i fremtiden undgår det blev følgende foreslået: 

 Mail liste. referat. Tidspunkt for næste komite-møde osv. Bliver lagt 

op på H&I Midtjyllands hjemmeside:  

https://www.nadanmark.dk/hi-osk-na-midtjylland/ 

når div. Matriale bliver sendt til hjemmeside ansvarlig, kunne man 

lave en gruppe med alle fra H&I midt. Og sende informationer til 

dem samtidig. så er medlemmer informeret ang. Møde tidspunkt 

m.m  

9. Fra OSK-med til OSK 

 

10. Fra HI Danmark - med til HI Danmark 

https://www.nadanmark.dk/hi-osk-na-midtjylland/


Der er regions møde (ONLINE) Fredag den 4 april kl: 19 alle er 

velkommen se evt. Hjemmeside. https://www.nadanmark.dk/hi/ 

 

11. Næste møde 

er online 24 april. Kl 12. link kommer ud på mail og hjemmeside    

12. Dagsorden næste møde.   

Samme som denne + 

• Struktur på Komitemøderne  

• Mali-liste som fast punkt fremover  

13. Sindsrobøn.  

 

 

https://www.nadanmark.dk/hi/

