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 Vojens 23-01-2019

Referat af regionsmøde den  20/01-2019
Sted : Kolding, Brændkærkirken, Agtrupvej 114,6000 Kolding

1. Velkomst ved værtsgruppen
Morten R bød velkommen og Evan læste formålserklæringen og Torontoerklæringen op

2. Valg af mødeleder.
Evan blev valgt til mødeleder

3. Godkendelse af sidste mødes referat
Mødereferat godkendt

4. Præsentationsrunde: Fortæl kort, hvem du er, og om der er nyt fra din hjemmegruppe.
Følgende var mødt frem :
Preben fra Odense, Hans fra Odense, Bjarne fra Odense, Hans fra Kolding,Torben fra 
GrAAsten, Marianne fra GrAAsten, Asbjørn fra AabenrAA, Inge Lise fra Ringe, Lone fra 
Odense, Trine fra Odense, Pernille fra Odense, Henning fra Haderslev, Jesper fra Kolding, 
Erik fra Fredericia, Arne fra Kolding, Anette fra Esbjerg, Carl Martin fra Fanø, Sune fra 
Kolding, Johanne fra Kolding, Ingrid fra Kolding, Henry fra Kolding, Asger fra Odense, 
Morten fra Tønder, Lars fra Vojens, Evan fra Kolding.
25 fremmødte og 19 stemmeberettigede.

5. Regionsrapporter
HSR/Regionen : Aflagt mundtligt af Morten. Det ser fornuftigt ud. Der mangler en 
delegeret, sekretær og kasserer. Landsmødet 2019 kører frem efter planen. Lokation er 
fundet og skal besigtiges. HSR fungerer, og der skal vælges en formand. Men det har været 
udfordringer. Men der ligger i ædruelighed i det.
Økonomi : Der er ikke kommet noget fra vores midlertidige kasserer, da han har været i 
Sverige. Der opfordres til at sende hatte penge til regionen.
LIV : Mangler en LIV-repræsentant.
Telefon- og E-mailudvalget : Intet afrapporteret
Webmaster : Det kører godt. En opfordring til at melde ind på hjemmesiden om 
arrangementer så de kan komme i kalenderen.

6. Ledige poster i regionen
Der mangler 1 delegeret, en kasserer, en LIV repræsentant og en sekretær. Der er kommet 
en ansøgning som delegerede.
Lone fra Odense stillede op som delegeret og blev valgt med 19 af 19 stemmer
Det føres ind i strukturhåndbogen.
Der var kommet en ansøgning ind som LIV-repræsentant udenfor tidsfrist. 
Gruppesamvittigheden afgør om der skulle vælges og det udskydes til næste regionsmøde. 
Måske skal servicehåndbogen ændres fra ”skal” til ”bør”. Ændringsforslag kan fremsendes 
til næste regionsmøde.

7. TEMA : AA – forberedt på en curlinggenration ?
Evan lavede oplæg til temaet. Hvordan når vi de unge <25 år ?. Der er jo altid en åbene 
døre. Hvordan motiveres de unge til at komme ind i AA når de har erkendt deres problem. 
Unge lever i en anderledes verden. Det er en verden med Youtube, Snapchat og Instagram.



AA Region Syd                                        

Sygdeommen er ens uanset alder og social status. Man skal selv stå fast på det man synes 
er rigtig. Vision for you med sammenkomster før og efter møde er en mulighed. Via det 
offentlige kan det være en langsommelig affære at få informationer ud. Både kommunalt 
og lægeligt. Skal der laves et tema til en regionsmøde med samarbejde med 
alkoholambulatorier og misbrugscentre ?

8. Evt
Henry : Der er rigelig med sandwiches. Tag med hjem. 
Næste møde er i Haderslev d. 5/5-2019

Værtsgruppen i Kolding blev takket for god og rigelig forplejning. Det var godt.

Mødet blev afsluttet med sindsrobønnen


