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Kolding  

Udarbejdet af: Randi P Dato: 12/6 2016 

Referat 
  

1. Velkomst ved en repræsentant fra Værtsgruppen -  Hans R. fra Kolding 

2. Valg af ordstyrer – Morten blev valgt  

3. Godkendelse af referat fra sidste møde – Godkendt  

4. Præsentationsrunde: 
Hans Peter fra Fredericia: Mødet lørdag er flyttet fra eftermiddag til formiddag. 

Gråstengruppen holder åbent møde sidst i denne måned – Info på regionens 
hjemmeside. 

Fanøgruppen har flyttet lokale. Fanø afholder i år ikke sommermøde, da de er i 
samarbejde omkring ”Sund i september” på Fanø. 

Søndagsgruppen i Vojens er vokset og køre igen stabilt. 

Randi stopper som sekretær af personlige årsager, med virkning fra dette møde. 
Så der skal vælges ny sekretær til næste møde, har det din interesse så send enelig 
en ansøgning, link findes på regionens hjemmeside.  

Deltagere: 

Birgit Tønder, Mandag Grupperepræsentant

Hans Peter Fredericia, PPG-lørdag Grupperepræsentant

Henrik G. Fredericia, A vision for you Opservatør

Carl Martin Fanø Opservatør

Eia Fredericia, Tirsdag Formand Region

Evan Kolding, Fredag Grupperepræsentant

Gert I. Tønder, Mandag Opservatør

Hans R. Kolding, Søndag LIV repræsentant

Henry L. P. Kolding, Onsdag Grupperepræsentant

Inger Gråsten Grupperepræsentant/Webmaster

Margrethe Fanø Grupperepræsentant

Randi Vojens, Søndag Grupperepræsentant/Sekretær

Leif Åbenrå, fredag Grupperepræsentant
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5. Rapporter  
Hovedservicerådet, ved Eia  
Ikke noget at berette om fra Hovedsrevicerådet i denne omgang. 
 
Økonomi, Søren B. 
Kassebeholdning er på 42735,2 kr. på kontoen. 
Vi blev enige om at sende 40.000.- til Hovedservicekontoret. 
Regnskabet for hele 2015 skal være revideret til næste møde, så det kan blive godkendt 
på næste møde. 
 
Informationsudvalget, ved Hans R.  
Rapport sendt ud og findes på Regionens hjemmeside. Der er ikke sket noget siden 
februar. Der bliver stadig arbejdet på få en stand på Folkemødet på Bornholm i 2017. 
Hovedservicerådet skal have et helt klart oplæg med hvad der skal foregå og hvor meget 
det kommer til at koste. 

Youtube-filmen bliver der fortsat arbejdet med. 

Pressemeddelse sendes ud i forbindelse med AA World`s fødselsdag. Obs på være klar til 
snakke med pressen.  

Så er der mulighed for at melde sig som levende ”bog” i Esbjerg og Varde. Ønsker du 
mere info om det, er der et link på Regionens hjemmeside. 

 
Telefon- og E-mail udvalget, ved Jens 
Det går lidt ned ad med opkald til vagttelefonen. 
Der mangler telefonvagter, så meld jer endelig. 
Chatfunktion arbejdes der videre med, det skal lige godkendes af Hovedservicerådet, så 
vil det køre som forsøg i 6 måneder. 
 
Region Syds hjemmeside, ved Inger 

              Der har været lidt problemer med komme i kontakt med Inger, det er der rettet op på. 
Inger kan 
              selv køre hjemmesiden nu, men har stadig mulighed for sparre med Kaj, hvis der er 
problemer. 
              Inger opfordrer til at vi bruger hjemmesiden noget mere.  

6. Kort gennemgang af vigtige emner på kommende hovedservicerådsmøder: 
Chatfunktionen skal godkendes. 
Der skal snakkes rotation i udvalgende. 

Morten R. Tønder, mandag Næstformand

Jens T Esbjerg, Søndag Grupperepræsentant

Søren B. Fredericia, PPG-lørdag Kassere I regionen
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7. Valg af repræsentant for Telefon- og E-mailudvalg: Jens fra Esbjerg på valg 
Han blev valgt med 13 stemmer for, ud af 13 mulige 

8. Valg ar repræsentant for Landsdækkende informationsudvalg: Magrethe fra Fanø på 
valg 
Hun blev valgt med 13 stemmer for, ud af 13 mulige. 

Tillykke med valget til begge. 

9. Præsentation af ny post: Til august skal der vælges 1 repræsentant til 
litteraturudvalg. I udvalget skal der være en repræsentant fra hver region. Udvalget 
skal/kan se på det materiale/pjecer vi har hvad skal vi beholde, hvad skal kasseres, 
hvad skal opdateres. Visioner for fremtidens litteratur. Prioritere oversættelser.  Så 
det er ikke en forudsætning at kunne oversætte, det er der arbejdsgrupper til. 

10.Servicekonference 2016 og 2017 
Hvordan var konferencen 2016: God og lærerig, tankevækkende, passende tid til 
komitearbejde. 

Konferencen 2017: Vi blev delt i 3 grupper for diskutere de workshops der var på 
konferencen. Kan vi bruge noget som forslag til næste års konference.  

Box 334 kun som elektronisk udgave (forslag) 
Hattepenge:Info om hvor pengene bliver brugt og til hvad. Mobilepay? Er det en 
mulighed? 
Workshop omkring hattepenge. 

Eventuelt: 
Hans R. takkede af som repræsentant for Landsdækkende informationsudvalg, det har 
været rigtig udviklende og en rigtig spændende periode. 

Kommende regionsmøder 
o Søndag den 28. august - Vejen 
o Søndag den 6. november - Fanø 
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