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Referat 

1. Velkomst ved en repræsentant fra Værtsgruppen 

Helle fra Svendborg bød velkommen og læste formålserklæringen. 

 

2. Valg af ordstyrer/ mødeleder 

Peter fra Svendborg blev valgt. 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat fra sidste møde blev godkendt, og det bliver sendt til samtlige deltagere fremover. 

 

4. Præsentationsrunde 

Grupperne i Esbjerg er støt stigende, og har forskellige tiltag som fællesspisning, trin arbejde m.m. 

”Vision for You”, Fredericia holder nytår sammen.  

Odense har åben infomøde hver torsdag, som  bliver annonceret i lokalbladet. De vil besøge 

værested for hjemløse i Odense den 8. januar 2014.  

Fanøgruppen fejrer deres 15 års jubilæum den 9. januar 2014. Invitation er i Syderen.  

Åbent møde i Svendborg invitation ligeledes i Syderen.  

Haderslev torsdag fejrede 20 ars jubilæum med et åbent møde i oktober.  

Vojens tirsdag er startet på den ”nye” 12 + 12.  

Kolding onsdag har 25 års jubilæum den 7. december. Fejrer det i januar 2014. 

 

5. Region SYD, ved Kaj C. 

Forslag til servicekonference vil blive drøftet på HSR møde den 7 december.  

Husk eventuelt ændrede mødetidspunkter den 24/12 og den31/12. Ændringer af tidspunkter kan 

foregå via AA Danmarks hjemmeside. 

  

6. Hovedservicerådet, ved Poul N. / Kaj C. 

AA Danmarks  ”reservebeholdning” er ved at være på det besluttede niveau, svarende til 1 års 

omkostninger. Det kniber stadig med overskud af hattepenge fra de respektive grupper.  

Alle referater fra HSR kan findes på AA Danmarks hjemmeside (http://dkaa.dk/).  

 

7. Økonomi, ved Eia (for Poul N.) 

Gennemgang af regnskabet. Det blev godkendt at der sendes 15.000 kr. plus hattepenge modtaget 

i perioden 05-11-2013 til 15-12-2013 til HSK. 

 

8. Informationsudvalget, ved Hans R. 

Der arbejdes på at få lov til at bruge kapitlet ”Lægens synspunkt” fra Store bog, som oplysning til 

social og sundheds faggrupper. Forslaget er sendt til litteratur udvalget som forsøger at indhente 

accept fra AA´s World service i New York. 

 

http://dkaa.dk/
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9. Region Syds hjemmeside, ved Peter R. 

Det fungerer godt med de nye retningslinjer vedrørende at sende information til hjemmesiden på 

mailadressen webmaster@aa-syd.dk. Det er lettere at overskue at få det på og har vidst overholdt 

tidsfristerne. Jeg synes dog ikke der kommer helt så mange indlæg, men det er måske tilfældigt 

 

10. SYD´eren, ved Jens 

Opfordrer til endnu flere indlæg til bladet. OBS Deadline for indlæg fremrykket til den 8. december 

denne gang, på grund af julen. 

Grupperepræsentanter opfordres til at oplyse om ”Syderen” og efterspørge indlæg. 

 

11. Telefon- og E-mail udvalget, ved Mogens  

Mogens trækker sig fra sin post som regionens repræsentant i TEU grundet helbredsmæssige 

årsager. Tak til Mogens for sin villighed og service! 

 

12. Valg af suppleant til Telefon og E-mail Udvalget 

Jens T. valgt som suppleant til telefon og e mail udvalget. Tillykke og tak til Jens. 

 

13. Valg af Revisor 

Ove M. valgt som revisor de næste 4 år. Tillykke og tak til Ove. 

 

14. Servicekonferenceudvalget arbejde  (Sune) 
Sune berettede på spændende vis om udvalget og det store arbejde der udføres. 

 
15. Regionens håndbog 

Bearbejdet forslag vil blive sendt ud til regionens mailliste inden jul, og vil komme med til endelig 

beslutning på det kommende regionsmøde. 

 

16. Tekst til nykommer (Villy) 
En lille studiegruppe i Odense har gennemgået siden ”Til nykommeren” på AA - Syds hjemmeside 
og reduceret materialet til en kortere version. Forslaget er sendt ud, og på et kommende 
regionsmøde skal det besluttes om vores tekst på hjemmesiden skal ændres til den foreslåede eller 
bibeholdes. 

 
17. Forberede valg af Delegerede 

Regionen har 10 delegeret pladser ved servicekonferencen. Der skal vælges 6 delegerede og 2 til 3 

suppleanter. Servicekonferencen er den sidste weekend i april.  

Der skal vælges delegerede på næste regionsmøde, så tænk over om det er noget for dig og meld 

dig ”under fanen”. Yderligere information vil blive sendt ud. 

 

18. Forslag til emner for kommende regionsmøder 

Vi har 4 arbejdsområder (fra dialog cafeen december 2012), nemlig: 

1. Koordination og synliggørelse af aktiviteter i regionen 

2. ”Regionsmødet” 

3. Øget interesse for servicearbejde 

mailto:webmaster@aa-syd.dk
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4. Information til det offentlige 

De 2 første er der startet aktiviteter på (i hhv. Regionens Informationsudvalg og Regionsråd), og 

emnet på næste regionsmøde vil være ”Øget interesse for servicearbejde”. 

 

19. Eventuelt 

Carl Martin  gjorde opmærksom på de manglende hattepenge. der kan være mange årsager, bl.a. at 

pengene bruges lokalt. Hovedsagen er at de gør gavn for den lidende alkoholiker.  

Tag alligevel budskabet med hjem til jeres grupper. 

 

Kommende regionsmøder 
o Søndag den 2. marts 2014, Esbjerg, Danmarksgade 49, kl 11 til 15 

o Søndag den 15. juni 2014 (som forslag) 

o Søndag den 14. september 2014 (som forslag) 

o Søndag den 24. november 2014 (som forslag) 

 

Referent : Sekretær i regionsrådet, Tove 

 


