
Regionsmøde referat     

Søndag d. 28/2 2016  

Odense, Hunderupvej  

Udarbejdet af: Randi P Dato: 5/3 2016 

Referat 

1. Velkomst ved en repræsentant fra Værtsgruppen -  Kirsten fra Odense 

2. Valg af ordstyrer - Kirsten  

3. Godkendelse af referat fra sidste møde -  Godkendt  

4. Præsentationsrunde: 
Odense har haft 2 personer siddende på alkoholambulatoriet, over en længere 
periode, og det bære frugt til møderne.  
A vision for you er nystartet i Odense og det går over al forventning, de starter møde 
nummer 2 op i starten af marts. 
Mange unge til møderne både i Odense og Svendborg. 
Søndagsmødet i Vojens er igen godt besøgt – godt det ikke blev lukket.  

Deltagere: 

Anette M. Fredericia, Mandag Grupperepræsentant

Birgit Tønder, Mandag Grupperepræsentant

Bjarne T. Odense, Mandag kl. 17.00 Grupperepræsentant

Bjarne J. Vejen, Tirsdag Grupperepræsentant

Carl Martin Fanø Observatør

Eia Fredericia, Tirsdag Formand Region

Evan Kolding, Fredag Grupperepræsentant

Gert I. Tønder, Mandag Observatør

Hans R. Kolding, Søndag LIV repræsentant

Harald Odense Grupperepræsentant

Henning R. Haderslev, Mandag Grupperepræsentant

Henrik G Fredericia, A vision for you Grupperepræsentant

Henry L. P. Kolding, Onsdag Grupperepræsentant

Inge-Lise Svendborg, Mandag Grupperepræsentant

Inger Gråsten Grupperepræsentant/Webmaster

Jesper Søndersø Grupperepræsentant

John Odense Observatør

Kaj Brenderup Grupperepræsentant
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5. Rapporter  
Hovedservicerådet, ved Eia 
Hvor skal ”vores” overskud af penge fra AA Danmark sendes hen? Er det noget vi skal 
diskutere i regionen? Vi blev enige om, at det skal vi ikke diskutere, da der mangler 
oplysning om hvor meget det drejer sig om og hvilke muligheder der er.  
Økonomi, Søren B.  
Beholdningen på 32185.- lader vi stå, da der er en kommende servicekonference der skal 
betales til.  
Informationsudvalget, ved Hans R.  
Informationsudvalget har afholdt møder over Skype, det kan lade sig gøre, men der er 
lidt udfordringer. Der er blevet snakket om at sende brev til vores Sundhedsminister, om 
hvad AA er og hvad vi kan tilbyde. Måske skal det sendes til ordførende i stedet. Der vil 
blive udarbejdet et brev, Sune fra Kolding, vil gerne hjælpe med formulering og holde øje 
med det ikke strider mod vores traditioner. Henning luftede tanker om at sende brevet i 
uge 40, der er alkoholuge. 
LIV repræsentant fra region midt vil hjælpe med dansk tale til videoen ”Alcohol an me”. 
Skal AA være repræsenteret på Folkemødet på Bornholm? Der er mange spørgsmål der 
skal besvares i den forbindelse og det bliver først aktuelt være på mødet i 2017. 
Telefon- og E-mail udvalget, ved Eia (Thomas meldt afbud) 
Jens T. har ansøgt hovedservicerådet om at komme ind i Telefon og E-mail udvalget i 
stedet for Thomas, Jens T. blev optaget. 
 
Region Syds hjemmeside, ved Inger 

              Inger ønsker mere brug af hjemmesiden, så vi blev enige om at Dagsorden og referat 
fra regions- 

Karin Gråsten Observatør

Lars B Vojens, Tirsdag Grupperepræsentant

Margit Vojens, Fredag Grupperepræsentant

Margrethe Fanø Grupperepræsentant

Niels Odense Hunderupvej Observatør

Ove M. Odense, A vision for you Grupperepræsentant

Poul N. Odense Observatør

Randi Vojens, Søndag Grupperepræsentant/Sekretær

Sune Kolding, Kvarterhusgruppen Suppleant

Sven Odense Observatør

Tina Gråsten Observatør
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              møder ikke bliver sendt ud på mail, men kun ligger på hjemmesiden, og så bliver der 
sendt mail ud  

       når de er tilgængelige på hjemmesiden. Der blev diskuteret ansøgninger og anonymitet, 
er der ”det            fulde navn” og andre personlige oplysninger skal det rettes inden det 
bliver lagt ud på hjemmesiden eller sendt rundt. 
Ved sidste møde blev der spurgt om det kan lade sig gøre at samkøre kalender fra AA-syd og 
AA-Danmark hjemmeside. Det kan ikke lade sig gøre. 
AA-Danmarks hjemmeside er i gang med at oprette arkiv, så det er muligt at søge referater 
fra Hovedservicerådet,  Servicekonferencen og servicehåndbog. Spæd begyndelse men bliver 
udvidet hele tiden. 

6. Litteraturudvalget efterlyser danske beretninger til Blå Bog. Der vil være en dansk 
historie i hvert afsnit af personlige beretninger. Send din historie til: 
aa.dk.sek@gmail.com 

7. Suppleant til Hovedservicerådsrepræsentant på valg: Hans R. opstillet og blev valgt 
ind med 24 stemmer af 24 mulige. 

8. Valg af repræsentant til Telefon og e-mailudvalg, der var ingen ansøgninger, så ingen 
blev valgt. 

9. Valg af 1. årsdelegeret. Evan fra Kolding på valg. Han blev valgt med 23 Ja-stemmer 
og 1 blank. 

10.Valg til Telefon og E-mail udvalg, og til Landsdækkende informationsudvalg, til næste 
regionsmøde, så indsend din ansøgning senest 3 uger inden, ansøgningsskema findes 
på hjemmesiden. Hans R. fortalte lidt om opgaven som LIV repræsentant. 

11.Sune fra Kolding fortalte om at være International Delegeret. Han har været til 
Europæisk møde i York, England i oktober. 25 lande var repræsenteret. Tema: Bringe 
budskabet videre og arbejde med den tre-delte arv: Helbredelse – Enhed – Service.  

12.Formøde til servicekonference i Kolding den 10. april 

Kommende regionsmøder 
o Søndag den 5/6 Kolding 
o Søndag den 28/8 Vejen 
o Søndag den 6/11 Fanø 
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