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 Vojens 09-05-2019

Referat af regionsmøde den  05/05-2019
Sted :  Odense, Hunderupvej 45, 5000 odense

1. Velkomst ved værtsgruppen
Morten R bød velkommen og Bjarne læste formålserklæringen og 
Torontoerklæringen op.

2. Valg af mødeleder.
Bjarne blev valgt til mødeleder

3. Godkendelse af sidste mødes referat
Mødereferat godkendt

4. Præsentationsrunde: Fortæl kort, hvem du er, og om der er nyt 
fra din hjemmegruppe.
Følgende var mødt frem :
Preben fra Odense, Leif fra Aabenraa, Lars fra Vojens,Morten fra Tønder, 
Asger fra Odense, Brian fra Odense ( obs ), Anders fra Svendborg, 
Pernille fra Odense, Lone fra Odense, Arne fra Kolding, Henry fra Kolding,
Torben fra Odense ( obs ), Anni fra Ribe, Uffe fra Odense ( obs ), Kaj fra 
Brænderup, Inger fra Gråsten, Svend fra Odense, Trine fra Odense, 
Marianne fra Gråsten, Niller fra Haderslev, Birgit fra Tønder, Inger Lise fra
Svendborg, Erik fra Fredericia, Jane fra Vojens ( obs ), Torben fra Odense 
( obs ), Bjarne fra Odense
27 fremmødte og 19 stemmeberettigede.

5. Regionsrapporter
HSR/Regionen : Asger → HSR laver forslag til servicekonferencen, der 
mangler at blive besat poster ( LIV, Litteraturudvalg ). 
Servicekonferencen forløb fint. 8 delegerede fra regionen deltog, det må 
anses for meget fint. Lands- og Nordisk-møde i Esbjerg er ved at blive 
planlagt. Temaet er : Et uforandret budskab i en foranderlig verden. Alle 
oplægsholdere er fundet. Kom til Landsmøde d. 20 til 22 september. 
Lokationen er fremragende. Morten R→ Glad for at regionen er på rette 
vej. Al-Anon er inviteret til Landsmøde.
Lone→ Servicekonferencen som lige er overstået var en god oplevelse. 
Der er blevet vendt og drejet mange ting, hvor mindretallet bliver hørt !. 
Der var ”Åben time” og det er fantastisk. Som førsteårsdelegeret kan det
kun anbefales.
Økonomi : Intet nyt herfra, men der er kommet en ansøgning som 
kasserer som forventes godkendt senere i dag.
LIV : Mangler en liv repræsentant Preben fra Odense arbejder på sagen, 
og vil godt ansøge. Det virker meget interessant, at man kan nå den 
lidende alkoholiker på den her måde. 
Telefon- og E-mailudvalget : Rapport indkommet fra Jens→ Vi mangler 
telefontvagter og kontaktpersoner. Meld jer til hos Jens på 
telefonvagt@aa-syd.dk. Han vil hjæle jer videre. Trine→ Der er to spor i 
telefonvagten. Den der passer telefonen og kontaktpersoner. Det er 12. 
trinsarbejde. Niller får opkald på hemmeligt nummer og det plejer han 
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blot at ignorere. Som sagt der mangler telefonvagter og 
kontaktpersoner. Meld jer til. Er man på kontaktlisten og ikke når at 
tage telefonen går telefonvagten videre til den næste på listen. 
Webmaster : Siden kører godt. Den har været hacket, men den blev 
genoprettet ud fra en backup. Maillisten må siges at være en succes. 
Den er gået fra ca 50 tilmeldte til 74 tilmeldte. Nogle har selv meldt sig 
fra, andre er kommet til. Det er omtrent 75 % der åbner deres mail. Man 
kan ikke se hvem der gør det, blot at der er aktivitet.

6. Ledige poster i regionen
Der mangler 2 delegerede, en kasserer, en LIV repræsentant og en 
sekretær. Der er kommet en ansøgning som kasserer.
Henry fra Kolding havde søgt som kasserer. Han har blandt andet 
arbejdet med regnskab for intergruppen i Kolding. 19 var 
stemmeberettigede og 19 stemte for. Henry blev valgt til kasserer. I den 
forbindelse vil regionen godt takke Søren for 4 år ( + et år ) som kasserer
for regionen.
Det føres ind i strukturhåndbogen.
Der var kommet en ansøgning som delegeret fra Pernille, men den var 
ikke rettidig, men det kan sagtens nås til næste regionsmøde.

7. TEMA : 5. traditio, hver gruppe har kun et hovedformål, at bringe
budskabet videre til den lidende alkoholiker ?
Preben→ Hvordan bringer man budskabet videre til den lidende 
alkoholiker ?.Hvordan gør AA sig mere synlig inden for rammerne af 
traditionerne. Morten R→ Eksemplet driver værket. Pernille→ Enig med 
eksemplet der driver værket. Møde med behandlere for at give dem 
mere viden om det. Få fat på læger for at finde ud af om de vil informere 
om alkoholisme og AA. Bjarne→ Enig med eksemplet. Vil gerne have at 
lægerne informerer om AA. At vi bliver bedre til at fortælle om os selv. 
Anni→ Fortælle om alkoholisme i f.eks 9 klasse. Kontakte 
forskningsgrupper. Marianne → Fik alle de informationer der skulle bruge.
Patientgrupper vil gerne have hjælp, men patienterne vil ikke. Asger→ 
Systemet i Danmark anerkender ikke alkoholisme er en sygdom. Den kan
beskrives som en progressiv fremadskridende sygdom. Kan man få 
sygdomsbegrebet ind og få det anerkendt ? Få alkoholikeren til at tage 
ansvar. En Silkworth-type måske til at tale for os ? Inger Lise→ 
Alkoholambulatoriet gav en behandling. Tilknyttet en forskningsgruppe 
på OUH. Udlevere materiale til læger. Leif→ Service skal promoveres. 
Kultur bærer grupperne. Anonymitet er vigtig. Erik → Bruger lægen til at 
informere om alkoholisme. Bringer budskabet videre ved eget eksempel. 
Asger→ Få mennesker ind er hovedformålet. Lone→ Aalborg  har en 
gruppe der står til rådighed for medicinsk afdeling. Sundhedspersonale 
informeres. Bjarne → Journalist på banen ? Asger→ Der bliver holdt møde 
i fængsler og psykiatriske hospialer. Marianne→ Der bliver lavet noget på 
Aabenraa. Preben→ Læger en er svære at flytte, da de vil bestemme 
behandling. Anni→ Man kan vælge at forklare det til en politiker. Erik → få



AA Region Syd                                        

information ud til de unge. Asger→ Der finde flere forskellige metoder til 
behandling. Der findes faktisk andre metoder. Vi deler erfaring, styrke og
håb. Vores eksempel er håbet. Leif→ Vi kan få alkoholikeren ind, men 
hvordan fastholder vi dem ? Nykommere må ikke skræmmes væk. Arne→
Møde op på festivaller og folkemødet. Brugernes bazar er man med i.

8. Evt
Næste møde er på Fanø d. 1/9-2019

Værtsgruppen i Odense blev takket for god og rigelig forplejning. Det var godt.

Mødet blev afsluttet med sindsrobønnen


