
Referat fra Regionsmødet 5. februar 2017 

Hunderupvej 45, 5000 Odense C 

1. Velkomst v/ Kirsten, Odense 

2. Valg af ordstyrer: Bjarne T., Odense 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet blev godkendt. 

4. Præsentationsrunde af deltagere: 

Morten, Tønder, Regionsformand.  Søren, Fredericia, Kasserer.  Inger, 
Gråsten, Region Syds hjemmeside. Kirsten, Odense.  Hans, Kolding.  Uffe, 
Odense.  Bjarne, Vejen.  Gorm, Kolding.  Hans, Kolding.  Henry, Kolding.  
Ove, Odense.  Britta, Vamdrup.  Evan, Kolding.  Kaj, Brenderup.  Leif, 
Åbenrå.  Carl Martin, Fanø.  Eia, Fredericia.  Sune, Kolding.  Gert, Tønder.  
Randi, Vojens.  Bjarne T., Odense.  Inge- Lise, Svendborg.  

Service: (mad, kaffe, kage, opvask, mm.) Lene, Sven, John. 

Der var 20 stemmeberettigede tilstede ved Regionsmødet.  

5. Rapporter. Kommentarer til udsendte rapporter: 

o Region Syd/Hovedservicerådet: Morten udtrykte, at det er positivt 
at arbejde for og med hinanden, og at der kommer flere kræfter til 
efter afstemning i dag. Flere rapporter vil herefter komme ud. 
Husk at tjekke hjemmesiden for referater, rapporter. Morten vil 
fremadrettet lægge sin energi hos Region Syd, og stiller ikke op 
som Servicekonferenceformand. ”Når man ta´r et ansvar, så har 
man et ansvar. Ønsker kærligheden tilbage i AA”. Slutteligt har 
Region Syd pladser til delegerede på Servicekonferencen. 



o Økonomi: Søren oplyser, at der fra HSR er bevilliget 13.000 kr. til 
deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Region Syd er gode til at sende 
penge til HSR; det blev til 30.000 kr. sidste år. Saldoen er pt på 
46.000 kr. Der skal bruges omtrent 15-20.000 kr. til SK, så der 
foreslås og vedtages at sende 30.000 kr. til AA Danmark nu. Der blev 
spurgt, om Regionen kan give en underskudsgaranti ved lokale 
arrangementer til at dække et evt. underskud? Der kan ikke gives en 
garanti som sådan, men man kan ansøge Regionen om bidrag til 
initiativer og aktiviteter i de forskellige grupper. 

o Carl Martin, HSR sekretær opfordrer alle til at læse Service Nyt på 
hjemmesiden – her er referater fra HSR, som så kan vises grupperne. 
Grundet fald i litteratursalget og færre hattepenge, opfordrer Carl 
Martin til at tænke over flg.: ”Skal vi øge indtjeningen eller skal vi 
spare?” 

o Informationsudvalget: Margrete var fraværende. 

o Telefon- og E-mail udvalget; Jens var fraværende. 

o Region Syds hjemmeside: Inger oplyste, at Servicehåndbogen stadig 
er under opdatering. Den blev senest opdateret i 2014. Det er et 
meget stort og tidskrævende arbejde, så opfordringen lyder: Meld jer 
endelig. Måske kan man gå sammen nogle stykker i en lille gruppe, så 
der bliver sat gang i det. I øvrigt skal Inger have besked om alle 
ændringer til hjemmesiden. Dagsordner og referater ligger på 
hjemmesiden og bliver ikke sendt ud til den enkelte: ” Så brug den”! 

6. Valg af næstformand og tillige suppleant for formanden i HSR: 
Bjarne, Vejen blev valgt. 

7. Valg af sekretær: Inger, Gråsten blev valgt. 

8. Valg af medlem af litteraturudvalget: ingen kandidater. 



9. Valg af delegeret: Kaj, Brenderup blev valgt. 

10. Spørgsmålet blev behandlet under emnet: økonomi. 

Dagens tema:   1. Tradition. Uffe, Odense satte os sammen i grupper 
for at få snakket, kigget på og arbejdet med 1. Tradition. 

Næste Regionsmøde: Den 7. maj 2017 i Huset, Østergade 2, Vejen. 

Referent: Kirsten, Odense 

 


