
AA Region Syd                                        

 Vojens 18-02-2020

Referat af regionsmøde den  19/1-2020
Sted :  Kvarterhuset Jung Hans Vej 121, 6000 Kolding

1. Velkomst ved værtsgruppen
Sune bød velkommen. Formålserklæringen og Ansvarlighedserklæringen blev læst op.

2. Valg af mødeleder.
Svend H 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 : Erik, Fredericia, Sune, Kvarterhusgruppen, 
Inger, Gråsten, Jane, Vojens, Henry, Kolding, Claus, Broager, Lars, Broager, Kaj, Søndersø,
Betty fra LIV, Anette, Kolding, Trine, Oense, Lone, Odense, Torben, Gråsten, Leif, 
Aabenraa, Elly, Tønder, Gert, Tønder,Svend, Varde, Carl Martin, Fanø, Preben, Odense, 
Mette, Munkebo, Arne, Ribe, Lars BJ, Vojens, Morten, Tønder, Asger, Odense, Birgit, 
Tønder, Jesper, Esbjerg. 26 i alt.

5. Regionsrapporter
HSR/Regionen : Asger → Der er 87 ugentlige møder i regionen. Omkring 25 % er 
repræsenteret til regionsmøderne. Der er formøde til servicekonferencen i Vojens. Materiale
tages med til mødet. Læse også mødereferater på dkaa.dk.
Økonomi : Henry → Ca 49000 i kassen ved start, der er kommet 139000 ind i hattepenge, 
udgifter på 67000 kr, d.v.s ca 119000 ultimo perioden. Husk ved overførsel af penge at 
skrive gruppens navn på !. Landsmøde gik lige op. Overfører 80000 til AA Danmark. Der er
udtrykt ønske om at mobilepay skal op som emne til regionsmøde som dagspunkt.
LIV : Betty fra LIV fortalte om hvordan man havde gjort i Region Midtjylland med 
informationsudvalg. Der er 18 aktive som samles 4 gange i året, hvor man aftaler hvad man 
gerne vil informere om. Minimum 1 års ædruelighed. Lægger vægt på sygdomsbegrebet. 
LIV står for Landsdækkende Informationsudvalg. Folkemødet på Bornholm har været i 
fokus. Det har fungeret i 3 år nu. Men LIV mangler Region Syd. Jesper vil gerne i kontakt 
med andre i LIV !. Betty har aktivt været ud i region Midtjyllands grupper og sparke døre 
ind og det har virket.
Telefon- og E-mailudvalget : Intet nyt
Webmaster : Alt kører som det skal. 74 tilmeldte på maillisten.

6. Ledige poster i regionen
Der mangler en LIV repræsentant, en sekretær og snart en formand. Efter næste 
servicekonference ruller Kaj ud som delegeret, så der bliver en plads fri til næste 
regionsmøde.

7. TEMA : Agitation eller tiltrækning Der blev delt op i grupper. Den enkelte udgør 
tiltrækning og kan agitere for nykommere og give ud fra sig selv. Man kommer kun her af 
nød. Information til eksterne er vigtig, og at det drejer sig om hjælp til selvhjælp. Åbne 
møder er også en vej ind i AA. Fortælle om og dele programmet. Brochurer til pårørende går
det meget af. Vi er anonyme men ikke usynlige. Ordet ”bør” bruges i stedet for ”skal”. 

https://dkaa.dk/hovedserviceradet/
https://www.aa-syd.dk/informationsudvalg/
https://www.aa-syd.dk/informationsudvalg/
https://www.aa-syd.dk/informationsudvalg/
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Tiltrækning  ved eksemplet. AA skal praktiseres. ”Bør” er et nøgleord. Der er blevet spurgt 
om hvordan AA fungere og svaret var ”Det fungere godt”.

8. Evt
Næste møde er i Vojens 17/5-2020

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

Mødet blev afsluttet med sindsrobønnen


