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Referat

1. Velkomst ved en repræsentant fra Værtsgruppen: Gert fra Tønder

2. Valg af ordstyrer: Gert fra Tønder blev valgt

3. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt af dem som har læst det. Hans R. 
kan ikke godkende, da han ikke har læst/modtaget referat.

4. Præsentationsrunde:
Vojens søndag kører lidt bedre.
Vojens fredag er blevet mindre. Margit fra Vojens samarbejder med Åbenrå sygehus, 
hvor der arbejdes på en lokal vagttelefon og liste med kontaktpersoner.
Fanø kommune har Haft ”Sund i september” AA holdt åbent møde i den forbindelse, 
og der kom en enkelt udefra.
Kolding-grupperne, der holder til på Sankt Jørgens Gård, søger nye lokaler, da de er 
blevet sagt op pr. 31/12 2015.
Sylvester ny grupperepræsentant i Frederecia tirsdag.
Gråsten melder om mange nye.
Deltagere:
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5. Rapporter 
Hovedservicerådet, ved Gorm/Eia
Økonomien er ikke for god, men det kører dog rundt.  Der mangler folk til at 
oversætte ”vores” bøger, så har det din interesse, så kontakt enelig hovedservicerådet.
Der kommer QR-koder på vores foldere, så der er mulighed for læse på sin 
smartphone hjemme i ro og mag.
Genoversættelse af: AA-medlemmer med medicin og andre stoffer.

Økonomi, Søren B.
Der er lidt færre penge end foregående år, der er ca. 22.000 på kontoen. Det blev 
besluttet at overfører 18.000.- til AA Danmark. Der vil komme en liste ud med direkte 
indbetalinger til AA Danmark.

Informationsudvalget, ved Hans R.
Ingen kommentar eller spørgsmål til den udsendte rapport.

Telefon- og E-mail udvalget, ved Thomas
Chat-funktionen har igen været oppe vende. Det er blevet besluttet at kører et forsøg 
på ca. et halvt år, hvor kontorvagterne vil være ved tasterne.
Der mangler både telefon- og kontorvagter. Det er primært dagvagter der mangler.
Region Syds hjemmeside, ved Inger
Det har været en lang oplæringsperiode. Der er kommet billeder på en ellers kedelig 
hjemmeside. Inger vil helst have materiale på PDF-filer, da Word stadig volder lidt 
problemmer for Inger. Inger vil også meget gerne vide hvilke ting hun modtager, der 
må lægges på hjemmesiden. Mulighed for at samkøre kalender med AA Danmarks 

AA Region SYD
Side 



Regionsmøde referat   

22 november 2015

Tønder

Udarbejdet af: Randi
Dato: 30/11 2015

kalender undersøges efter forespørgsel fra Gorm.

6. Der var valg til Næstformand. Morten R. var eneste kandidat. Han blev valgt med 17 
stemmer for og en blank. Stort tillykke med valget Morten.

7. Input til rettelser/tilføjelser til Regionens servicehåndbog. Det forventes at delegerede 
deltager i Regionsmøder, så de ved hvad der forgår i regionen og ude i grupperne.
Måske koge Regionshåndbogen ned så den ikke fylder så meget. Regionsrådet vil 
arbejde videre med bogen.

8. Dialogcafeer: Vi var opdelt i 4 grupper.

Hvad skal vi bruge Regionsmøderne til fremover?
Er regionen et godt nok bindeled mellemgrupperne og hovedservicerådet?
Skal regionsmøderne holde sig til at vælge til de poster der skal besættes. Udfordring 
at få nye med. Dialogcafeer gør møderne lidt mere spændende og sjove.
Regionens fokus at hjælpe grupperne – Cafedialog om det emne?
Cafedialoger om de beslutninger der bliver taget på Servicekonferensen.
Regionen er tænketank for grupperne.
Udveksling af erfaring blandt andet omkring gruppesamvigtighedsmøder.

Hvad forventes der af Regionsrådet?
Hvad kan vi forlange af Regionsrådet? Skal regionsrådet ud til alle de grupper der 
ikke dukker op til vores regionsmøder? Kan regionsrådet sende brev ud til alle 
grupper og spørge ”Hvad kan Regionen gøre for jer?”

Kommende regionsmøder
o Søndag den 28 februar i Odense
o Søndag den 5 juni i Kolding
o Søndag den 28 august (ikke fastlagt)
o Søndag den 6 november på Fanø
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