Referat af regionsmøde den
06.06.2021 kl. 11.00 i Skrydstrup

1 Velkomst ved værtsgruppen.
Lars BJ bød velkommen og læste Formålserklæringen og Ansvarlighedserklæringen.
2 Valg af mødeleder.
Lars BJ blev valgt til mødeleder.
3 Godkendelse af sidste mødes referat.
Referatet blev godkendt.
4 Præsentationsrunde.
Jesper, Den blå løsning, Esbjerg - Erik, VFY, Fredericia – Leif, Aabenraa fredag, grupperep.Birgit, Tønder, grupperep.- Gert, Tønder, observatør - Anne, Oksbøl. Nic, Oksbøl, grupperep.Torben, Gråsten og Broager, grupperep. - Arne, Ribe lørdag, grupperep. - Anette, Kolding
onsdag - Johnny, Kolding, observatør - Asbjørn, Aabenraa onsdag, grupperep. - Torben,
Broager, observatør - Carl Martin, Fanø, grupperep. - Niels, Varde - Svend, Varde, grupperep.
- Inger, Gråsten, delegeret - Asger J, Odense, næstformand. Lars BJ, Vojens tirsdag, grupperep.
webmaster. I alt 19.
5 Regionsrapporter.
HSR: Ingen rapport. Asger J fortalte, at der ikke havde været fysiske møder, men at
Servicekonferencen endelig skulle afholdes den 12. og 13. juni 2021 i Middelfart.
Økonomi: Ingen rapport. Der har været problemer med ar få en bank til at acceptere AAs
struktur, men andre steder i landet lader det sig gøre ved, at 2 regionsrådsmedlemmer står
som bestyrelsesmedlemmer, og Regionshåndbogen står som vedtægter.
Der blev udtrykt utilfredshed med manglende regnskab. Henry ønsker at trække sig fra
kassererposten. Birgit, Tønder, kunne meddele, at Elly, Tønder er interesseret i at anmode om
posten som kasserer.
LIV: Ingen rapport. Jesper har som fungerende LIV-repræsentant deltaget i 2 onlinemøder.
Udvalget ser det som sin vigtigste opgave at understøtte infoarbejdet i regionerne. Jesper
ønsker at etablere en infogruppe i regionen, og han bad de fremmødte om at give besked i
grupperne.
Telefon- og E-mailudvalget: Ingen rapport. Regionen mangler en repræsentant.
Webmaster: Ingen rapport. Lars fortæller, at der er 81 på maillisten, og der er ingen panik på
området.
6 Forslag til ændringer i regionshåndbogen.
I. Der er forslag om, at vælge 1 af 3 forslag om varighed af en post.
b. Der er forslag om, at ændre ordvalget på ansøgninger til poster i regionen.
Efter saglig diskussion blev forslagene til punkt I. ændret til en tilføjelse til det allerede
skrevne i Servicehåndbogen:
I særlige tilfælde kan regionsmødet dispensere.
Denne tilføjelse blev vedtaget med
14 stemmer for
1 stemme imod.
Der var 15 stemmeberettigede.
Punkt II. blev ændret til, at skemaerne skal hedde Anmodning i stedet for Ansøgning. Der var
bred enighed om vedtagelse af denne ændring.
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7 Ledige poster i regionen.
Der skulle vælges Formand, evt. næstformand, sekretær, LIV-repræsentant, HSRrepræsentant og 2 delegerede.
Der var 1 anmodning til hver post, og alle blev valgt med alle 15 stemmeberettigedes
stemmer:
Formand: Asger J., Odense
Næstformand: Leif J., Aabenraa
Sekretær: Inger SB., Gråsten
LIV-repræsentant: Jesper S., Esbjerg
HSR-repræsentant: Leif J., Aabenraa
Delegeret: Niels P., Varde
Delegeret: Anni T., Fredericia
Der mangler stadig en revisor, en LIV-suppleant, en Telefon-og E-mailrepræsentant og
suppleant og en RIV-formand.
Niels P., meddelte, at han ønsker at anmode om posten som revisor.
8 Tema: Kontinuitet i service.
Asger J holdt oplæg som udmundede i spørgsmålet: Hvordan sikrer vi os videreførelsen?
Et par af forslagene var: Del om servicearbejdet, og om hvad det giver dig. Tage nye med til
regionsmøder. Skubbe forsigtigt, ikke mase.
Til sidst slog Carl Martin et slag for BOX 334.
9 Næste års regionsmøder fastsættes.
Næste møde er 12. september 2021 kl. 11 til 15 på Fanø,
hvor de næste 3 møder fastsættes.
10.Evt.

Tak til værtsgruppen for fin forplejning – både undervejs til mødet og til frokost kl. 12.
Vi afsluttede mødet med Sindsrobønnen.

