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Referat af regionsmøde den 6/9 2020
Allégade 4, 6310 Broager

1. Velkomst ved værtsgruppen.
Torben I. bød velkommen og læste Ansvarlighedserklæringen.

2. Valg af mødeleder.
Svend blev valgt til mødeleder.

3. Godkendelse af sidste mødes referat.
Efter et spørgsmål vedr. økonomi, som Henry tjekker inden næste møde, blev referatet 
godkendt.

4. Præsentationsrunde: Fortæl kort, hvem du er, og om der er nyt fra din hjemmegruppe.
Ann,Broager. Inger, Gråsten. Torben I. Gråsten og Broager. Erik, Fredericia. Asger, Odense. 
Henning, Tønder. Birgit, Tønder. Elly, Tønder. Henry, Kolding. Torben, Broager. Nic, Oksbøl. 
Arne, Ribe. Leif, Aabenraa. Anni, Ribe. Niels, Varde. Svend, Varde. Jesper, Esbjerg. Anette, 
Kolding. 18 i alt.
Nogle fortalte om, hvordan de havde holdt walk and talk -møder under hele 
coronanedlukningen.

5. Regionsrapporter:
a. HSR/regionen

Der har været 2 HSR-møder efter Danmarks genåbning, som hovedsageligt har drejet 
sig om afholdelse af Servicekonferencen 2020 og i fremtiden. SK skulle have været 
afholdt i april 2020, men blev p.g.a. corona og Danmarks nedlukning blev flyttet til 
oktober 2020. Det er blevet foreslået, at SK fremover flyttes til oktober. Dette kommer 
som forslag til SK 2021, som er besluttet  skal foregå i oktober.
Asger fortalte generelt om, hvad HSRs arbejde ellers går ud på.

b. Økonomi
Henry undskyldte, at regnskabet ikke var færdigt.
Danske Bank har opsagt regionens konto. Asger oplyste, at HSR er bekendt med, at 
nogle regioner er blevet godkendt som kontoindehavere af Danske Bank ved at kalde 
sig en forening og vedlægge Servicehåndbogen, som vedtægter.
Henry finder en løsning på bankkontoproblemet, evt. i samarbejde med Asger og 
Mogens- Aas forretningsfører.

c. LIV
Ingen rapport, vi mangler en repræsentant.

d. Telefon-og e-mailudvalget
       Ingen rapport, vi mangler en repræsentant.
e. Webmaster

Intet nyt.
6. Ledige poster i regionen

a. Formand
b. Sekretær
c. 2 delegerede
d. Liv-repræsentant
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Der mangler også en repræsentant til Telefon- og e-mailudvalget.
Der blev diskuteret retningslinier. Anni kommer med forslag til næste møde om at 
kunne genvælges til en post, der kun har været besat i kort tid.
Flere meldte sig klar til at tage en post.

7. TEMA
Der var ikke et egentligt TEMA, men diskussion om løse ender og om det vigtige og givende
ved servicearbejde. 
Man blev enige om, at det er en god idé at tage nye AAere med til regionsmøder. Der blev 
talt om, hvordan man kan undgå at have ubesatte poster.
Diskussion om ”ansøgning” til regionsposter skal ændre navn. Det kan virke skræmmende 
på mange, og det er misvisende ,da det nærmere er et tilbud om at yde service.

8. Næste dato for regionsmøde fastsættes.
Datoerne fastsættes for et år ad gangen ved årets sidste regionsmøde.
Næste møde er 8/11 2020 fra kl. 11.00 til 15.00. på Fanø.

9. Evt.
Lidt mere om ledige poster. 

10.  Frokost ca. kl. 12.00
Tak til Broagergruppen for rigtig dejligt smørrebrød.

11.  Der afsluttes med Sindsrobønnen.
Vi afsluttede med Sindsrobønnen.

Ref.: Inger


