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Velkomst ved en repræsentant fra Værtsgruppen 

 Lena bød velkommen til regionsmødet. 

2. Valg af ordstyrer/mødeleder 

 Lena blev foreslået som ordstyrer – ingen andre kandidater. 

 Kaj er mødeleder. 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Referatet kan findes i Syd´eren på AA Syds hjemmeside 

4. Præsentationsrunde 

Fanø-gruppen fortæller, at de genoptager traditionen med AA-fællesmøde i 

Sønderho på Fanø, lørdag den 16.8.2014. Flyers blev delt rundt. 

 Deltagere: 

Anette  Fredericia Man. Grupperepræsentant 

Annette  Assens  Grupperepræsentant 

Arne   Fredericia Tir. Observatør 

Bjarne T  Odense Søn. Grupperepræsentant 

Carl Martin Fanø   Grupperepræsentant (½) 

Eia   Fredericia Tir. Næstformand 

Eilif   Svendborg Lør. Grupperepræsentant 

Hans Peter Fredericia Tirs. Observatør 

Hans R  Kolding Søn. LIV-repræsentant – Grupperepræsentant 

Henrik  Fredericia Tir. Grupperepræsentant 

Henrik B  Kolding Kvt. Grupperepræsentant 

Henry L.P.  Kolding  Observatør 

Jan   Fredericia  Observatør 

Jens   Ribe   Redaktør 

Jens T  Esbj. Søndag Grupperepræsentant 

Kaj C  Gråsten  Formand 

Kasper  Esbj. Blå Løsn. Grupperepræsentant 

Kirsten   Odense  Grupperepræsentant 

Lars   Kolding Tirs. Grupperepræsentant 

Lars BJ  Vojens Tirs. Grupperepræsentant 

Lena   Fredericia  Observatør 

Margrethe  Fanø   Grupperepræsentant (½) 

Poul N  Odense  Kasserer 

Svend H  Varde  Grupperepræsentant 
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Søren B  Fredericia Tir. Observatør 

Tenna  Kolding Ons. Observatør 

5. Rapporter – se også de tidligere udsendte rapporter 

 Region SYD/Hovedservicerådet, v. Kaj C 

Kaj fortæller kort, at der fortsat mangler delegerede til næste års servicekonference, 

skulle nogen være interesseret kan de bare sige til. 

Henrik B fra Kolding er interesseret. 

 Kaj fortæller, at der i HSR er truffet beslutning om, at man kan søge transport i egen 

bil dækket med 2,10 pr. km. Det drejer sig kun om møder m.v. i AA Danmark. 

Taksten er Statens laveste takst.  

 Økonomi v. Poul N 

Poul fortæller, at der p.t. er 31.551,12 i banken. Han foreslår at der sendes 26.000,- 

kr. til AA Danmark og vi beholder ca. 5.500,- i banken. 

Der bakkes op om dette forslag. 

 Der er en kort debat omkring listen hvor gruppernes indbetalinger står.  

Listen er alene lavet til, at den enkelte gruppe kan finde ud af, om gruppernes 

kasserer også sender pengene til regionen. Det er før set at ikke alle penge der 

skulle have været til Regionen, er kommet frem. 

Tenna og andre opfordrer til, at der evt. vælges revisorer i grupperne. 

 Informationsudvalget v. Hans R 

Hans fortæller, at der siden rapporten er udsendt er kommet tilføjelser. 

Der laves et kort tilsvarende lægekortet til sundhedspersonale i det hele taget.  

Der laves p.t. forsøg med dette – og LIV afventer en tilbagemelding. 

 Hovedservicekontoret i New York har givet tilladelse til, at afsnittet ”Lægens 

synspunkt” i Store Bog, må kopieres og bruges enten i sin helhed eller med uddrag 

herfra. Der må dog ikke ændres i teksten. 

 Der fremkommer en ide til, at der kommer BAR-code QR på pjecer, så de kan hentes 

(scannes) med smart phones. Grund så kan de ikke ses at man går rundt med den.  

 Region Syds hjemmeside v. Peter R 

Der er afbud fra Peter R. Ikke mere at tilføje til det udsendte. 

 SYD´eren v. Jens 

Intet nyt ud over, at Jens roterer ud nu, der er ikke fundet en kandidat. 

Jens ønsker ikke at fortsætte indtil der bliver fundet en ny redaktør. Hans sidste 

opgaver bliver så den kommende SYD´er. 



Region SYD Side 3 
 

 Telefon- og E-mail-udvalget ved Thomas 

Der er afbud fra Thomas men Jens der er suppleant fortæller: 

Thomas og Jens har ringet til alle kontaktpersoner i regionen – et tjek op. 

De stillede et tillægsspørgsmål om et erfaringsudvekslingsmøde i regionen, og det 

var der stor interesse for. 

 Der arbejdes med en chat-funktion – dette sker i et samarbejde med Dansk Center 

for Afhængighed. 

Dette kan måske få flere til at henvende sig, da det er mere anonymt. Det opleves 

ofte af telefonvagten, at røret lægges på. 

6. Forberede valg af Hjemmeside-ansvarlig (Peter) 

Afbud fra Peter men Kaj C fortæller: 

Peter roterer ud v. næste regionsmøde, og der søges en ny hjemmeside-ansvarlig. 

 For at gøre arbejdet som hjemmeside-ansvarlig nemmere, har der været talt om at 

overgå til det nye og mere brugervenlige system WordPress. AA Danmark bruger det 

samme, hvilket gør, at der nemmere kan supporteres derfra. 

 Formand og nuværende hjemmeside-ansvarlig vil rydde op på sitet. 

 Det vil være op til den nye hjemmeside-ansvarlige hvilket system der skal bruges. 

7. Valg af kasserer  

Søren B stiller op, der er ikke andre kandidater. 

Der stemmes skriftligt jf. servicehåndbogen. Der er 20 stemmeberettigede og alle 20 

stemmer på Søren. 

8. Valg af redaktør 

Der er ingen kandidater. 

Jf. tidligere beskrevet ønsker Jens ikke at fortsætte. Hans sidste opgave bliver den 

kommende SYD´er. 

Der skal genoptrykkes annonce i SYD´eren i forhold til at redaktør søges. 

Rotationsprincippet respekteres: Hvis vi ikke har en redaktør, så har vi heller ikke 

noget blad. 

9. Ændringsforslag til Regionshåndbog 

Forslaget er tidligere udsendt, og omhandler kort, at kun LIV-repræsentanten 

fremover deltager i LIV møderne. 

Der er en del diskussion omkring dette – både for og imod at både repræsentant og 

suppleant deltager. 

Ved afstemning – 20 stemmeberettiget: 19 stemmer for forslaget, 1 stemme blank.  



Region SYD Side 4 
 

10. Tilbagemelding fra Servicekonference 2014 

Margrethe fortæller om hendes oplevelse – positiv, og bliver bakket op af andre 1. 

års delegerede. 

11. Fortsættelse på ”At løfte i fælles flok” 

Det regionale informationsudvalg (RIV) havde forberedt 3 bud på et fælles 

arrangement. 

De forskellige forslag debatteres, og det ender med, at regionen anbefaler, at arbejde 

videre med AA´s fødselsdag. Evt. AA DK´s fødselsdag den 14. januar, eller 

Regionens fødselsdag – engang i oktober. 

12. Forslag til Servicekonference 2015 

En anbefaling fra Servicekonferenceudvalget er, at forslag indsendes så hurtigt som 

muligt, og meget gerne inden dead-line (omkring uge 42). 

Dette for, at udvalget får så meget tid som overhovedet muligt, til at bearbejde 

forslag. 

Vær endelig ikke bange for at sende forslag – vi er gerne behjælpelige med at få 

formuleret forslaget m.v. 

13. Eventuelt 

Punkt fra sidste Regionsmøde vedr. tekst til nykommere og tekstens placering på 

hjemmesiden, skulle have været med som punkt på dette møde. 

Kaj C undskylder dette og lover at det kommer med på næste Regionsmøde. 

 Kommende regionsmøder 

- Søndag den 14. september 2014 i Vojens 

- Søndag den 23. november 2014 – sted mangler 

- Søndag den 3. marts 2015 – sted mangler 

Tak til Fredericia for afholdelse af Regionsmødet. 

Referent: Eia – Næstformand i Regionen 


