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Referat fra regionsmødet 
den 11.september 2022 kl.11.00 til 15.00 

i Medborgerhuset Vestergade 27 
6840 Oksbøl. 

 

 
1. Velkomst ved værtsgruppen.  

Peter O. bød velkommen og læste Formålserklæringen og Ansvarlighedserklæringen. 
 
2. Valg af mødeleder. 

Peter O. blev valgt til mødeleder. 
 

3. Præsentationsrunde: Fortæl kort, hvem du er, og om der er nyt fra din hjemmegruppe. 
 

Annette V. Grupperepræsentant Kolding, mandag 

Asger J. Formand, International delegeret, HSR-rep. Fyn 

Bjarne J.  Grupperepræsentant Vejen 

Claus J. Delegeret Broager 

Inger S.B. Delegeret Gråsten 

Johnni Observatør Kolding, mandag 

Leif J. Observatør Aabenraa 

Louise H. Observatør Kolding, mandag 

Nic K. Grupperepræsentant Oksbøl 

Niels P. Delegeret Varde 

Peter O. Observatør Oksbøl 

Steen Grupperepræsentant Kolding, onsdag 

Susanne L. Grupperepræsentant Aabenraa 

Svend H. Grupperepræsentant Varde 

Torben I. Grupperepræsentant, delegeret Gråsten 

Torben J. Grupperepræsentant, delegeret Broager 

Lene Observatør Kolding 

Henrik Grupperepræsentant Brenderup 

Erik L. Grupperepræsentant, delegeret Vision for You, Fredericia 

Anni T. Grupperepræsentant, delegeret, TEU Ribe, tirsdag, torsdag 

Anette M. Observatør Middelfart 

Carl Martin C. Grupperepræsentant Fanø 

Anne-Lise T. Observatør Oksbøl 

Mona H.N. Observatør Oksbøl 

Hanne B.E. Observatør Oksbøl 

Arne N. Grupperepræsentant, delegeret Ribe, lørdag 

 
HSR-rep. er Hovedservicerådsrepræsentant. 
TEU er er Telefon- og e-mailudvalgsrepræsentant. 
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4. Regionsrapporter: 
        HSR/Regionen: Ingen tilføjelser til rapporterne. 
        Økonomi: Det blev besluttet at overføre kr.25.000,00 til Hovedkontoret. 

LIV: Ingen rapport. 
       Telefon- og e-mailudvalget: Anni T. meddelte, at hun er blevet godkendt som repræsentant.  
                                                         Ellers ingen tilføjelser til rapporten.                  

Webmaster: Ingen tilføjelser til rapporten. 
 

5. Ledige poster i regionen:  
 Næstformand 
 Hovedservicerådsmedlem 
 3 Delegerede til næste års Servicekonference 
 
Der var en anmodning fra Torben J. om næstformandsposten. 
Der blev fra nogle udtrykt betænkeligheder ved Torbens post i et behandlingssteds 
venneforening. Torben J. forsikrede om, at hans frivillige indsats i foreningen, udelukkende 
drejer sig om venskabelige arrangementer for medlemmerne og deres pårørende, og at han 
intet har med stedets drift at gøre. 
Ved skriftlig afstemning med 17 stemmeberettigede blev Torben J. valgt til Region Syds 
næstformand med 12 stemmer for og 5 blanke. 
 
Der forelå ingen anmodninger til Hovedservicemedlemsposten og heller ikke til de tre ledige 
pladser som delegeret til Servicekonference 2023, som viste sig at være fejlagtigt sat på 
dagsordenen. Vi ved først, hvor mange delegerede, vi skal have med, efter 
Servicekonferencen 2022. 
Da én af de delegerede har trukket sig, mangler der allerede én til dette års 
Servicekonference. Annette V. meldte sig til at deltage som stedfortræder, og hun blev straks 
godkendt. 
 

6. Forslag om at webmasteren bliver medlem af regionsrådet. 
 
Forslaget medførte en meget lang diskussion med mange misforståelser, som mest kom til at 
dreje sig om stemmeret. Forslaget blev hverken vedtaget eller forkastet. 
 

7. Forslag om et regionsmøde den 23. oktober 2022 med ét punkt, Servicekonferencens forslag 
og workshops, på dagsordenen. 
 
Niels P. fremlagde forslaget om, at formøde for delegerede bliver holdt som et regionsmøde, 
så alle regionsmødedeltagere får kendskab til Servicekonferencens ”Forslag og workshops”, og 
dermed også kan give de delegerede en fornemmelse af regionens holdning. Dette møde blev 
foreslået afholdt den 23. oktober 2022. 
Forslaget blev vedtaget med alle 17 stemmer. 
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8. Spørgsmål og forslag vedrørende stemmeret til Regionsmøderne.  

 
Der var bred enighed om, at afgørelser i regionen først og fremmest er for regionens grupper. 
Derfor blev forslaget om stemmeret omhandlende tre grupperinger, ændret til kun at gælde 
grupperepræsentanter. 
Forslaget blev vedtaget med alle 17 stemmer. 
 

 
9. TEMA  

 
Der var ikke meget tid tilbage, og punktet begyndte med spørgsmålet: Skal temaet altid 
gennemføres, hvis der egentlig ikke er tid til et fornuftigt engagement? 
 
Asger J. holdt et kort oplæg om regionsmøder som regionens gruppesamvittighed, vores 
fælles ansvar for AA´s beståen, hvad vil vi med vores regionsmøder, og hvem skal beslutte, 
hvad vores TEMA på regionsmøderne skal indeholde. 
Det mundede ud i meget bred enighed om, at værtsgrupperne skal stå for TEMA. 
 

 
10.  Evt. 

 
Der blev efterlyst datoer for kommende regionsmøder, men de kan først fastlægges efter 
Hovedservicerådets mødeplaner for 2023. Region Syds datoer bekendtgøres til Regionsmødet 
den 23. oktober 2022. Dette møde bliver afholdt i Huset, Østergade 2, 6600 Vejen. Asger J. 
sørger for Servicekonferencematerialet og for tilmeldingsskemaer til de delegerede. 
 

 
 
Tak til Oksbølgruppen for dejligt smørrebrød og lækker kage. 
 
Vi afsluttede mødet med sindsrobønnen. 
 
Inger S.B., sekretær i Region Syd 


