
1. Velkomst ved værtsgruppen. 

2. Valg af ordstyrer  

3. Vagt blev Carl Martin som ordstyrer / referent Margrethe 

4. Godkendelse af referat: 

Godkendt 

5. Præsentationsrunde: 

Margrethe Fanø. Fanø har deltaget på kommunens Sundhedsdag. De stod sammen med 
Alkoholambulatoriet. Der kom ca. 15 hen og talte med dem.  Lise Fanø/observatør. Leif 
Aabenraa. Godt samarbejde med Al-Anon. Mange unge i gruppen. Kaj Brændegruppen. 
Småt  med medlemmer. Ingelise Fredenskirke Svendborg. Der en tilgang af unge 
mennesker. Eva Fredericia/Middelfart/Observatør. Anette Fredericia. Der kommer flere 
nykommere. Service er ikke interessant, med der prøves igen og igen.. Kirsten Odense. 
Status quo. Mange unge . Poul Odense/ observatør. Bjarne Odense. Stabil gruppe. Mange 
unge. De unge får hurtigt også en sponsor. Uwe Odense. Emnet i gruppen er Store Bog. 
Chris Odense/Observatør. Ove Odense/ Vision for you Observatør. Mange nye unge. 
Asbjørn. Nykommer fra Tønder. Evan Kolding. Intergruppen fra Kolding-grupperne. Gert 
Tønder 3.-års delegeret til Servicekonferencen/observatør. Birgit Tønder. Problemer med 
at der kommer ikke-alkoholikere fra behandlingshjem til møderne. Jens TEU 
repræsentant/Den blå løsning. Lille tilbagegang. Forbereder konvent sammen med Al-
Anon til på lørdag. Dette er et nyt tiltag. Erik Fredericia / Vision for you. Stabilt. Henrik 
HSR- sekretær. Carl Martin Fanø. Observatør. Morten formand. 

6. Rapport fra udvalgene: 

Region syd/HSR: 

Formandens beretning:  

Der er en udfordring i forhold til bestyrelse i Region Syd. Vi mangler en sekretær og en 
næstformand. Vi mangler også 3 delegerede til Servicekonferencen og repræsentant til 
Litteratur-udvalget.  

Morten er nu også konstitueret formand for Servicekonference-udvalget. 
Servicekonferencen har fået mange gode forslag fra regionerne.  

Aktiviteter i Regionen er: Opdatering af Servicehåndbogen som sidst er opdateret i 2014. 
Asbjørn Tønder, tilbyder at hjælpe Inger med gennemlæsning af Servicehåndbog. Et 
andet fokuspunkt har været, at få fyldt de tomme pladser til regionen. 

Økonomiudvalget: 

Morten fortæller om økonomien i Region Syd. Dette punkt er blot en orientering. 
Kommentarer til dette uddybes på næste regionsmøde. Økonomirapporten kan ses på 



hjemmesiden. Vi har så mange penge stående at kassereren foreslår at regionen 
overfører 30.000,- kr. til AA-Danmark. Dette vedtages.  

LIV-udvalget ved Margrethe: 

LIV arbejder med at gøre AA’s hjemmeside mere tidssvarende. Dette foregår i samråd 
med IT udvalget. Udvalget arbejder ud fra den australske hjemmeside www.aa.org.au . 
LIV hører meget gerne input fra alle. 

Et andet emne er et forslag til at AA deltager på Folkemødet på Bornholm. Den 
overordnede overskrift er ”Anonym, men ikke usynlig” Udvalget har ansøgt HSR om 
15.000,- kr. til dette formål. Der har ikke været holdt møde i HSR endnu, derfor er det 
uvist om beløbet bliver bevilliget. 

Telefon og e-mail udvalget: 

Chatfunktion står lige i stampe nu. Grunden er at der er stor mangel på kontorvagter på 
kontoret i København Hjemmevagtordningen kører godt. Der mangler MANGE 
kontaktpersoner. Man kan ringe til telefonvagten på 70 10 12 24,  for at melde sig som 
kontaktperson.  

Region Syds hjemmeside: 

Der mangler ændringer i listen over delegerede og andre lister. Inger, hjemmeside 
ansvarlig, efterlyser dette. 

Den digitale region ved Evan fra Kolding. 

Evan fortæller erfaringer med hattepenge på Swipp /Mobile Pay. Anonymitets-princippet 
er blevet diskuteret. Når der bruges SWIPP/Mobile Pay kan kassereren læse navnet på 
giveren. Vær opmærksom om den bankkonto I har SWIPP/Mobile Pay i, kan have høje 
gebyrer på Mobile Pay/SWIPP. Afsøg markedet for den billigste løsning. Brug af 
privatpersons  konto kan give mange problemer skattemæssigt for den person der har 
kontoen. Dette frarådes kraftigt. 

Når der taget beslutning om brug af SWIPP/Mobile Pay, oprettes en konto på virk.dk. 
Gruppen får et CVR-nr. Herefter oprettes en konto i en bank.  

Intergruppen Kolding har fået lavet en kontakt til psykiatrisk afdeling sammen med Al-
Anon. Afdelingen har en mail-liste med navne på personer der kunne tale med en patient 
der kunne have gavn af en samtale med AA/Al-Anon. Denne mail er, i anonym form, en 
mail hvor der efterlyses en person der kan tale med patienten. Det foregår sådan at den 
første der melder tilbage til afdelingen, tager en snak med personen. 

6. Valg af næstformand, der også er suppleant for formanden for Region Syd og i HSR 

Der er ingen kandidater 



7. Valg af sekretær til Region Syd 

Der er ingen kandidater 

8. Valg ad medlem til Litteratur-udvalget 

Der er ingen kandidater 

9. Valg af delegerede i regionen. Der er 3 ledige pladser 

Der er ingen kandidater 

10. AA Danmark i 2025. Se vedhæftede materiale.  

Der var et forslag hvor regionen blev delt med et nogenlunde lige antal medlemmer i 
hver: 

1. Haderslev, Aabenraa Vojens, Gråsten, Sønderborg    

2. Esbjerg, Varde, Bramming Gørding.    

3. Fyn og øerne.  

4. Kolding, Fredericia, Middelfart og Vejen Regionerne bliver måske overflødige 

Dette forslag kommer til at dele land og by.  

Der var også et ønske om at formålet med omstruktureringen præciseres. Herunder bl.a. 
Hvordan vælges personerne til de evt. kommende distrikter og hvordan vælges 
bestyrelsen i distriktet? Hvad skal der ske med de inter-grupper der allerede findes og 
fungerer godt? 

En anden gruppe havde et forslag om at regionen skulle inddeles på følgende måde:  

Et distrikt fra grænsen til Kongeåen. Et distrikt nord for Kongeåen. Et distrikt for Fyn og 
øerne.  

11. Eventuelt 

Næste møde  er den 5 februar 2017 i Odense. 

Emne til næste møde:  



”Kommentarer til økonomirapporten.” 

Fastsættelse af regionsmøder i 2017. 


