
 
 
 

Referat fra Regionsmøde i Region Syd  
 d.15/1 2023 kl. 11:00 til 15:00 

Seminariehuset, Simon Hansensvej, 6760 Ribe. 
 
1. Velkomst ved værtsgruppen. 

Arne B.N. bød velkommen og læste Formålserklæring og Ansvarlighedserklæringen. 
Derefter kom han med praktiske oplysninger og spurgte, hvor mange, der ville med til 
rundvisning i Sct. Catharinæ Kloster kl. 14, da en guide skulle have besked. 

 
2. Valg af mødeleder. 

Torben I. blev valgt til mødeleder, og han foreslog, at punkt 9. blev flyttet til efter 
Sindsrobønnen, hvilket straks blev godkendt. 

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

hjemmegruppe. 
Inden præsentationsrunden fortalte undertegnede om godkendelsesproceduren af 
referatet, vigtigheden af e-mailadresser og af tilmelding til regionsmøderne blandt 
andet på grund af forplejning. 
 
 
Annette V. Kolding mandag Grupperepræsentant 
Arne B.N. Ribe lørdag Grupperepræsentant, delegeret 
Asger J.  Formand, International delegeret, 

Hovedservicerådsrepræsentant 
Claus S.J. Broager Grupperepræsentant, delegeret 
Elly J. Tønder Kasserer 
Erik L. Fredericia Vision For You Grupperepræsentant 
Hans Henrik P. Christiansfeld Observatør 
Inger S.B.  Sekretær 
Irma L.H. Christiansfeld Grupperepræsentant 
Jeanette M. Søndersø Grupperepræsentant 
Johanne Kolding Observatør 
Lis Sønderborg Observatør 
Lone S.C. Sønderborg Observatør 
Miriam Tønder Observatør 
Mona H.N. Oksbøl Observatør 
Nic K. Oksbøl Grupperepræsentant 
Niels P. Varde Revisor, delegeret 
Steen O. Kolding onsdag aften Grupperepræsentant 
Susanne L. Aabenraa fredag Grupperepræsentant 
Svend H. Varde Grupperepræsentant 
Torben I. Gråsten Grupperepræsentant 
Torben J. Broager Næstformand, delegeret 
Tove N. Broager Observatør 
Lotte N. Christiansfeld Observatør 
Jesper Esbjerg Landsdækkende 

informationsudvalgsrepræsentant 
Anne Oksbøl Observatør 



 
 
 

 
4. Regionsrapporter  

 Hovedserviceråd/Regionen: Ingen rapport. Der opstod en længere diskussion om  
       udformning og indhold af en rapport. 
 Økonomi: Elly J. delte regnskabet ud, og efter besvarelse af et enkelt spørgsmål blev  
       det vedtaget at overføre kr. 25.000,00 til AA.dk. 

Landsdækkende informationsudvalg: Ingen rapport. 
      Telefon- og E-mailudvalget: Anni T var forhindret i at deltage i mødet.  
       Webmaster: Ingen rapport Torben I. beklagede den manglende rapport. 
        
 
 
5. Ledige poster i regionen: 

Region Syd mangler en hovedservicerådsrepræsentant. 
Der er modtaget 2 anmodninger til denne post, og der skal foretages skriftligt 
valg. 
Der var en fejl i dagsordenen: Der var én anmodning til 
hovedservicerådsrepræsentant og én til at være delegeret. 
Der var 11 stemmeberettigede. Ved skriftlig afstemning blev Erik L. valgt som 
hovedservicerådsrepræsentant, og Annette V. som delegeret. Begge blev 
enstemmigt valgt. 
Der mangler nu 2 delegerede, og den ene af de 2 poster som 
hovedservicerepræsentant bliver ledig, da Asger J. roterer ud til efteråret. 
 
 

6. Evaluering af mødet den 23. oktober 2022 
Der var stor enighed om, at mødet, som var et formøde for de delegerede afholdt 
som regionsmøde var særdeles vellykket for alle parter, og at det skal foregå på 
samme måde ved årets sidste regionsmøde den 15. oktober 2023. 
For at de delegerede skal have mulighed for at have materialerne til 
Servicekonferencen i papirudgave inden dette møde, undersøger Asger J. til næste 
Hovedservicerådsmøde muligheden for, om de kan sendes direkte til de delegerede 
fra Hovedkontoret. 
 
 

7. Servicekonferencen 2022. 
De tilstedeværende, der havde deltaget i Servicekonferencen var meget begejstrede. 
Der havde været god stemning, og der blev fortalt lidt om afstemningsproceduren, 
hvor mindretallet altid bliver hørt en ekstra gang, og der blev talt om, at lov og orden 
gælder på samme måde i en AA-gruppe som i resten af landet. 
 

 
8. Godkendelse af mødedatoer i 2023. 

Der blev foreslået 2 ændringer af regionsmøderne i 2023, som blev godkendt. 
Dette års resterende møder bliver derfor: 16. april, 2. juli og 15. oktober. 
2. juli bliver mødet holdt i Kolding. Ét af de to andre møder bliver holdt i Broager, og 
der afventes svar fra Odense om den anden dato.  
Svend H. delte et skema ud med mødedatoer og indsendelsesfrister for 
Regionsrådsmøder, Hovedservicerådsmøder og Servicekonference. 
 
 
 
 



 
 

9. Eventuelt 
 
 

Vi afsluttede med Sindsrobønnen 
 
 
 

10. Tema: Spadseretur til Sct. Catharinæ Kloster, rundvisning og fortælling samt 
se Danmarks smukkeste mødelokale for AA´ere. 
Deltagerne kørte til klosteret, hvor de havde en rigtig god oplevelse med guidet 
rundvisning og afslutning med kaffe og snak i AA´ s lokaler. 
 

        
        Tak til værtsgruppen for rigtig fin forplejning. 
 

 
       Inger S.B. - Sekretær i Region Syd 
 
 
 
 
 


