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 Vojens 29-11-2019

Referat af regionsmøde den  10/11-2019
Sted : Medborgerhuset. Østergade 63a, 6270 Tønder

1. Velkomst ved værtsgruppen
Birgit bød velkommen og formålserklæringen og Torontoerklæringen blev læst op.

2. Valg af mødeleder.
Sune 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 : Thomas, Tønder, Birgit, Tønder, Lars, Gråsten,Torben, 
Gråsten,Claus, Broager, Kaj, Brænderup, Jane, Vojens, Anni, Ribe, Arne, Ribe, Carl Martin,
Fanø, Kirsten, Esbjerg, Lone, Esbjerg, Henrik, Tønder, Marianne, Gråsten, Leif, 
Aabenraa,Erik, Fredericia, Henry, Kolding, Lars, Vojens, Morten, Tønder, Sune, Kolding
19 fremmødte.

5. Regionsrapporter
HSR/Regionen : Morten → Der er 86 ugenlige møder i regionen. Landsmødet var en 
succes. Har været til HSR-møde. En opfordring til at læse mødereferater på dkaa.dk.
Økonomi : Henry → Ialt modtaget 91000. Regnskab er på aa-syds hjemmeside. 50000 
sendes til AA Danmark
LIV : Intet nyt ( mangler repræsentant )
Telefon- og E-mailudvalget : Intet nyt
Webmaster : Alt kører som det skal. 74 tilmeldte på maillisten.

6. Ledige poster i regionen
Der mangler 1 delegerede, en LIV repræsentant og en sekretær. Ansøgning modtaget fra 
Torben I som delegeret. Valgt med 13 stemmer ud af 14 stemmeberettigede. Alle pladser 
som delegeret er nu optaget. Der bliver først en plads fri igen i 2020 når Kaj roterer ud. Jens 
T roterer ud fra email og telefonudvalget i 2020 og ligeledes roterer Morten R ud som 
formand. Tænk over mulighederne. Strukturhåndbogen er opdateret se s. 7.

7. TEMA : Evaluering af Nordisk og Landsmøde 2019
Landsmødet var en fornøjelse. Det gik godt med bogsalg o.s.v. Det gik godt fordi folk 
engagerede sig og lavede et stort arbejde. Der var få fejl. Måske skulle man ikke have valgt 
en udenlandsk speaker. Nordisk møde var savnet. Fantastiske møder og ikke mindst god 
mad !. Der var en lille bitte smule drama da lokation blev flyttet til Grådybet med 11 dage til
landsmødet. Det løste sig på perfekt vis. I Servicegruppen for Landsmøde 2019 var det 
måske lidt op ad bakke nogle gange, hvor man tænkte det går da aldrig det her, men det gik 
jo godt alt sammen. Vi holdt sammen. Musikken kunne måske have været bedre. Hele 
arrangementet gik stort set i 0 økonomisk og det er der ikke noget at sige til. Vi skal huske at
takke for lokation og speaker ( er sket ).

https://dkaa.dk/hovedserviceradet/
https://www.aa-syd.dk/documents/2018/01/strukturhaandbog.pdf/
https://www.aa-syd.dk/regionsmoeder/
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8. Evt
Møder i 2020 afholdes i :
Kolding 19/1-2020
Vojens 3/5-2020
Fanø 6/9-2020
Broager 8/11-2020

Der blev udtrykt ønske om tilmelding til regionsmøde så det bliver nemmere at planlægge møderne

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

Mødet blev afsluttet med sindsrobønnen


