
Referat fra regionsmødet    
 

14. september 2014 (klokken 11:00 – 15:00)  

Sted: Danmarksgade 8 B, 6500 Vojens.  

 Dato: 2014 09 28   
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Referat 

1. Velkomst ved en repræsentant fra Værtsgruppen 

Lars B (Vojens) bød velkommen 

 

2. Valg af ordstyrer/ mødeleder 

Lars B (Vojens) blev valgt 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

 

4. Præsentationsrunde/deltagere 

 Fanø gruppen: Stor succes med åbent møde arrangementet den 16.08. Gentager muligvis succesen 

næste år.  

 Søndagsgruppen Vojens: Kunne godt ønske et større fremmøde fra kl 16 til 17.  

 Torsdagsgruppen Kolding er nedlagt pga. for få deltagere. 

 

Deltagere 

Birgit Tønder, mandag Observatør 

Bjarne T. Odense, søndag kl. 13:00 Webmaster/Grupperepræsentant 

Bo Haderslev, mandag Grupperepræsentant 

Carl Martin Fanø Grupperepræsentant 

Eia Fredericia, tirsdag Næstformand 

Eva H. Fredericia, torsdag Grupperepræsentant 

Gert Tønder, mandag Observatør 

Hans R. Kolding, søndag LIv Repræsentant 

Henrik G. Fredericia, Vision for you Grupperepræsentant 

Kaj C. Gråsten Formand 

Kirsten Odense Grupperepræsentant 

Lars BJ Vojens, tirsdag Grupperepræsentant 

Margit Vojens, fredag Grupperepræsentant 

Margrethe Fanø Observatør 

Niller Haderslev, torsdag Grupperepræsentant 

Peter R. Søndersø Grupperepræsentant 

Randi Vojens, søndag Grupperepræsentant 

Sune Kvarter Hus Gruppen, onsdag Observatør 

Søren B. Fredericia, tirsdag Kasserer 

Tenna Kolding, onsdag Observatør 

Thomas Fredericia, tirsdag TEU-repræsentant 

Tove N. Gråsten Sekretær 
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5. Rapporter (Kommentarer/tilføjelser til de udsendte rapporter) 

HSR/Regionen: 

 Tidligere referater fra Hovedserviceråd kan ses på AA Danmarks hjemmeside under ”Service”: 

http://dkaa.dk/aa-service/hovedserviceradet/  

 Der er ved at blive indført mulighed for Dankort betaling i AA’s Bogshop. 

 Boxblad mangler indlæg og ønsker en direkte kontakt til regionens grupper, og stiller to sider til 

rådighed pr. region. De ønskede også en fast kontantperson i regionerne, og i regionen var der 

enighed om at Sune H. (Kolding) varetager denne opgave. 

 Hattepenge er en del mindre end (1. halvår) end de to foregående år, og der mangler stadig en del 

for at nå det budgetterede. 

Økonomi: 

 Beholdning var 32.805,71 kr. Det besluttes at overføre 30.000 kr. til Hovedservicekontoret, da der 

ingen omkostninger kommer til SYD’eren denne gang. 

Informationsudvalg: 

 Der vil forelægge nyt om kort til sundhedspersonale, på næste møde.  

 Der er planlagt seminar vedrørende Kontakt til offentlige institutioner. Det bliver den 16 november 

i Århus. Endeligt program udsendes senere. 

Hjemmeside: 

 Intet ud over rapporten. 

 Peter R. roterer ud efter 4 år. Tak til Peter for sin store indsats med at holde hjemmesiden kørende. 

Telefon og E-mail udvalg: 

 Intet ud over rapporten. 

 

6. Ny tekst til nykommer 

En arbejdsgruppe fra Odense havde et forslag med til ”nykommer tekst”. Arbejdsgruppen vil få 

forslaget publiceret i BOX bladet, for på den måde dele deres tanker/resultat.  

 

7. Kandidater til ledige poster som Delegeret  

Henrik B. (Kolding) havde på sidste møde stillet sig til rådighed, og blev valgt. Tak til Henrik B. 

 

8. Valg af WEB ansvarlig  

 Bjarne T. (Odense) blev valgt til at overtage posten. Tak til Bjarne for sin villighed. 

 

9. Valg af redaktør til SYD’eren (”Genopslag”) 

Ingen kandidater. Posten genopslås en sidste gang til det kommende regionsmøde.  

 

10. Kommunikation i regionen – blad, hjemmeside, mails på kryds og tværs 

Der var en bred debat om hvad og hvordan vi informerer, både nu, og fremadrettet, hvor vi måske 

ingen SYD’er har. 

 Fratager vi grupperepræsentanterne deres rolle med at informerer sin gruppe ved den brede 

udsendelse af informationer? 

 Hvordan får vi informationer ud, hvis vi fremover ingen SYD’er har? 

 Kan vi udnytte BOX bladet bedre? 

http://dkaa.dk/aa-service/hovedserviceradet/
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 Overholder vi altid anonymitetsprincippet? 

Det er vigtige punkter, som vi må arbejde videre med. 

 

11. Fortsættelse på ”At løfte i fælles flok” 

Der efterlyser ideer til at fejre AA`s 60 års fødselsdag. Datoen er den 17. januar 2015. 

Note (Kaj C): Der har ikke været opbakning til ”Løfte i flok”, og kort tid efter regionsmødet er det 

meddelt at arbejdsgruppen stopper. 

Der vil til det kommende regionsmøde (i november) blive vist materiale fra AA’s 75 års fødselsdag, som 

de enkelte grupper kan hente inspiration af, hvis de vil markere fødselsdagen. 

 

12. Indlæg om ”hvorfor er det svært at få poster besat” 

Oplæg v/Eia: Ang. Rotation på/af de for forskellige poster. At vi er opmærksomme på at give slip på 

ansvaret for en post, så andre kan komme til, og ”klæde” de nye på, til at overtage posten med energi, 

lyst og overskud til at gøre et stykke arbejde for AA. 

  

13. Kommende regionsmøder 

 Søndag den 23. november 2014 Tønder 

 Søndag den 8. marts 2015 Odense 

 Søndag den 7. juni 2015 (Sted mangler) 

 Søndag den 22. august 2015 (Sted mangler) 

 

Udarbejdet af: Tove, regionssekretær 


