HI Møde, Region Midtjylland
Deltager antal: 14
Sted: Jægergårdsgade, Aarhus
Dato: 07.11.2021

Referat
1. Intro af intern workshop, Hospitaler & Institutioner – gør og gør ikke.
2. Sidste referat fra 10.10.2021 – Hi referat 10.10.21 godkendt
3. Valg af betroede tjener
Serviceposter på valg:
Hver enkelt, der opstiller som sekretær skal aflevere service CV.
Sekretær HI Midtjylland: Simon
Panelleder Ret Psyk. Viborg: Thomas
Panelleder Mølkjær: Claus

4. Der skal laves et budget – her må der anslås et beløb for det næste år, da det er år 1. Formanden
for HI Midtjylland udarbejder et budget.
5. Planlægning af kommende HI møde:
Ret Psyk. Viborg er meget interesseret i, at der afholdes NA møde hos dem igen. Tidspunkter og
dage aftales videre med sekretæren ved det pågældende sted.
Mølkjær er ligeledes interesseret i at der afholdes NA møde hos dem igen. Tidspunkter og dage
aftales videre med sekretæren ved det pågældende sted.
Aarhus arrest – vi afventer det videre forløb, da Aarhus arrest ønsker uddybende materiale.
Til forslag om møder hos ovenstående:
Ret Psyk. Viborg 1. onsdag i måneden – 1. møde onsdag d. 01.12.2021
Mølkjær 3. onsdag i måneden – 1. møde onsdag d. 15.12.2021

6. Eventuelt: Referat kan sendes ud pr. mail for deltagerne.
7. Struktur for HI møder generelt aftales og udarbejdes på næste møde d. 30.01.2022.
Til forslag for struktur:
HI Møde i Region Midtjylland afholdes eksempelvis den 1. 2. eller sidste søndag i måneden hver
anden måned.
Vi vil forsøge at afholde HI møderne i forskellige byer for at udbrede kendskabet, samt øge
deltagelsen. Der aftales på pågældende møde hvor mødet kan/skal afholdes om 2 gange, så der er
mulighed for at undersøge om det er muligt, samt at dette kan anføres i det kommende referat.

8 . Næste HI møde 30.01.2022 kl.13.00 i Horsens
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