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Et af temaerne på sidste regionsmøde var ”hvad kan vi gøre for at tiltrække flere til service”. 

Men hvorfor er det så vigtigt med service? Det spørgsmål blev bl.a. stillet på det sidste Hovedserviceråds 

seminar der for nyligt blev afholdt. 

 

Et af svarene, og måske det mest sigende, var: ”for at AA også eksisterer i morgen”. 

Og det er jo så rigtigt, for hvis der ingen er til at lave service, hvordan får vi så litteratur, mødelister, 

konventer og for den sags skyld kaffe til møderne? Og hvem kommer og lukker op? 

 

Vi har en række poster åbne i regionen. Sekretær, Hjemmesideansvarlig og et Hovedservicerådsmedlem. 

Derudover besluttede vi for nyligt at nedlægge regionsbladet, da der ikke var nogen til at overtage posten. 

 

”Vi har den service vi fortjener”, så skal vi ikke bare acceptere? Eller kan vi ikke sætte vores rotationsprincip 

ud af kraft, i hvert fald for en periode? 

I ”World Service Meeting” rapporten har temaet Rotation også været på dagsordenen, sammen med 

mange andre spændende ting. Her var konklusionen: 

 

”Når der i et mindre område ikke findes nok medlemmer til at lave service, kan rotationsprincippet så sættes 

ud af kraft? Hvordan opfatter folk rotationsprincippet hvis der ikke er nok medlemmer til at lave service? 

 

Rotationsprincippet bør altid overholdes, selv i mindre grupper. Vi må lære og opmuntre nye medlemmer til 

at lave service fra et tidligt tidspunkt. 

Det er farligt at lade folk sidde for længe på deres positioner. Når de så endelig bliver bedt om at forlade 

posten, sker der ofte det at de forlader gruppen i vreden. Ligeså farligt er det, at lade en, der ikke har de 

nødvendige kvalifikationer og den fornødne erfaring overtage en post. Gruppen bør altid vælge ud fra hvad 

der tjener gruppen bedst, og ikke ud fra hvem der er villige til at tage poster. ” 

 

Vi må lære at opmuntre nye medlemmer til at lave service fra et tidligt tidspunkt, står der. 

Med det, vil jeg opfordre alle til at hjælpe med at opmuntre til at de ledige poster bliver besat. Meld jer 

selv, kig i jeres omgangskreds, prik egnede kandidater på skulderen… og er der spørgsmål, så sig endelig til.  

 

Der er også information at hente i vores regionale håndbog, som kan hentes på vores hjemmeside www.aa-

syd.dk.  

 

Og til sidst en bøn til alle grupperepræsentanter/kontaktpersoner. 

Kommunikation og informationsudveksling bliver mere og mere elektronisk. Hvis I endnu ikke har gjort det, 

vil jeg derfor bede jer opdatere e-mail adressen for grupperepræsentanten/kontaktpersonen på AA 

Danmarks hjemmeside. http://dkaa.dk/find-aa-moder/aendre-gruppe-oplysninger/   

 

Kærlig hilsen 

Kaj C. 

http://dkaa.dk/wp-content/uploads/2013/02/WSM-rapport-2014-dansk1.pdf
http://www.aa-syd.dk/
http://www.aa-syd.dk/
http://dkaa.dk/find-aa-moder/aendre-gruppe-oplysninger/
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1. Velkomst ved en repræsentant fra Værtsgruppen 

Kirsten bød velkommen og åbnede mødet. 

 

2. Valg af ordstyrer/ mødeleder 

Ove M. blev valgt til ordstyrer 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat godkendt 

 

4. Præsentationsrunde og deltagere 

Annette Odense, søndag Grupperepræsentant 

Birgit Tønder, mandag Grupperepræsentant 

Chanett Århus, Det blå sted Gæst 

Eia Fredericia, tirsdag Næstformand 

Emil Odense, tirsdag Grupperepræsentant 

Ernst Århus Gæst 

Eva H. Fredericia, torsdag Observatør 

Gert I. Tønder, mandag Observatør 

Gert Fredericia, torsdag Grupperepræsentant 

Gorm T. Kolding, tirsdag Grupperepræsentant 

Hans Peter Fredericia, fredag Grupperepræsentant 

Hans R. Kolding, søndag Liv repræsentant 

Harald Odense Grupperepræsentant 

Henry L. P. Kolding Observatør 

Inge-Lise Svendborg, mandag Grupperepræsentant 

Inger Gråsten Grupperepræsentant 

Kaj C. Gråsten Formand 

Kim Svendborg Grupperepræsentant 

Marianne Søndersø, tirsdag Grupperepræsentant 

Morten R. Tønder, mandag Observatør 

Niller Haderslev, torsdag Grupperepræsentant 

Ove M. Odense, mandag Grupperepræsentant 

Randi Vojens, søndag Grupperepræsentant 

Svend H. Varde Grupperepræsentant 

Søren B. Fredericia, fredag Kasserer 

Tove N. Gråsten Sekretær 

Uffe Odense, fredag Grupperepræsentant 

Villy Odense, torsdag Grupperepræsentant 
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Randi (Vojens). Søndagsgruppen fungerer fint igen.  

Henrik (Vision for you) har måttet nedlægge fredagsgruppen. En del medlemmer har startet ny 

gruppe, som mødes om fredagen. Hans P. (Fredericia) er grupperepræsentant for denne. 

Birgit(Tønder): Startet ungdomstiltag i forhold til unge og misbrug. Tager gerne imod ideer og 

forslag fra andre der har kendskab til dette.  

Kirsten (Odense). Vi har taget den nye ”Velkommen til nykommer” i brug og håber på at andre også 

finder den brugbar.  

o Region SYD/Hovedservicerådet, ved Kaj C. 

Intet at tilføje. 

o Økonomi, Søren B. 

 Samlet regnskab for 2014 gennemgået og videre sendt til Ove M for godkendelse. 

Gennemgået nuværende regnskab og indestående 37.357,24 kr. Regionen besluttet at 

sende 20.000 kr. til Hovedservicekontoret.  

o Informationsudvalget, ved Hans R. 

Der afholdes seminar for grupperepræsentanter den 9. Maj. Program for dagen sendes ud 

sammen med referatet og kommer også i Box bladet. Lægen synspunkts pjecer kan 

rekvireres ved Hans. 

o Telefon- og E-mail udvalget, ved Thomas 

Intet at tilføje.  

o Region Syds hjemmeside, ved Kaj C. 

Siden bliver brugt! Der er i gennemsnit omkring 30 besøgende dagligt. Derfor er det vigtigt 

at vi beholder og vedligeholder siden, ikke mindst efter at SYD’eren er nedlagt.    

o Tilbagemelding fra AA 60 års fødselsdag 

Heldagsarrangement med speaks, socialt samvær, og god stemning. Ca. 80 deltagere der 

nød fællesskabet, derunder en del nye. Tak til arbejdsgruppen for et kanon godt stykke 

arbejde. 

 
5. Valg til ledige poster som Delegeret 

Morten (Tønder) blev valgt som delegeret, og Niller (Haderslev) blev valgt til suppleant til 

servicekonferencen 2015. 

6. Valg af sekretær 

Ingen kandidater. Genopslås til på næste møde. 

 

7. Valg af webmaster 

Ingen kandidater. Genopslås til på næste møde. 

 

8. Valg af HSR repræsentant 

Ingen kandidater. Genopslås til på næste møde. 

  

9. Debat/erfaringsudveksling 

Repræsentanter (Ernst og Chenett) fra Region Midtjylland var inviteret til en dialog omkring emner 

som ”hvordan håndteres informationsarbejde”, ”hvad kan vi gøre for at tiltrække flere til service” 

og ”det optimale regionsmøde”. 
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Det var en spændende og givende dialog, som gav en masse vi kan arbejde videre med i 

regionsrådet og de kommende regionsmøder. 

 

10. Eventuelt 

Tak til Odense for at lægge lokale til, og for deres service! 

Tak til Tove for hendes indsats i fællesskabet gennem de sidste 4 år som sekretær! 

Tak til Ernst og Chanett fra Region Midt for at dele deres erfaringer med os! 

 

12. Kommende møder 

Søndag den 7. juni 2015, 11:00 – 15:00, Skolebakken 137, 6705 Esbjerg 

Søndag den 6. september 2015, 11:00 – 15:00, Sognehuset, Glarmestervej 8, 5700 Svendborg 

Søndag den 22. november 2015, 11:00 – 15:00, Tønder Medborgerhus, Østergade 63, 6270 Tønder 

 

Referent: Tove 

Tak for 4 års spændende arbejde i regionen som sekretær. 

 


