
Referat af regionsmøde i region Midtjylland,afholdt lørdag d.26 maj 2007 i Vejle. 
  
Der er desværre udsendt 2 forskellige dagsordener,det er den sidst udsendte,der er gældende. 
  
1.Formandens velkomst. 
Carsten bød velkommen og oplæste formålsparagraffen. 
  
2.Valg af dirigent. 
Søren valgtes som dirigent. 
  
3.Valg af referent. 
Susanne valgtes som referent. 
  
  
4.Præsentation af tilstedeværende. 
Erland,Viborg,HSR-rep. 
Ole,Silkeborg,obs. 
Ole,Viborg onsdag,gr.rep. 
Erik,Vejle,gr.rep. 
Pepe,århus,LIV-rep. 
Peter,Vejle,gr.rep. 
Søren,Horsens,obs. 
Helle,Horsens,gr.rep. 
Henrik,Marcuskirken onsdag,Århus,obs. 
Svend,Det blå Sted,Århus,gr.rep. 
Ole,TVU-rep.Skive,suppl. 
Carsten,Herning,regionsformand. 
Willy,Århus,obs. 
Susanne,Århus,Formand f. Informationsudvalget. 
Finn,Århus,Marcuskirken onsdag,gr.rep. 
Jens,Holstebro,gr.rep. 
Annie,Århus,Kvindegruppen,gr.rep. 
Charlotte,Ringkøbing,gr.rep. 
  
  
  
Inden punkt 5 påbegyndes,gør Susanne opmærksom på,at Informationsudvalget har indsendt ( i 
rette tid)2 pkt.til dagsordenen samt forslag til workshop.De 2 pkt.er ikke sat på dagsordenen 
ligesom workshopemnet er taget ud af en større sammenhæng.Direkte adspurgt oplyser 
formanden,at nogen må tage en beslutning om hvad der skal stå i dagsordenen og at 
beslutningen er hans. 
  
Dette udløser en længere debat samt utilfredshed med formandens beslutning.Flere deltagere 
giver udtryk for at det virker som om samarbejdet ikke fungerer optimalt-----formanden kan ikke 
egenhændigt beslutte hvad/hvad ikke der skal stå på dagsordenen. 



  
5.Godkendelse af referat fra Regionsmødet d.10.februar 2007. 
Formanden meddeler,at vedr. punkt 14--som omhandler vedtagelse af,at Regionsrådsmøderne 
skal være åbne---- er det besluttet mellem 3 medlemmer af RR,at de ønsker at nedlægge deres 
poster med øjeblikkelig virkning,såfremt regionen fastholder beslutningen,der blev vedtaget på 
mødet med stemmeflerhed. 
      Susanne gør opmærksom på, at hun som det 4. medlem af RR ikke er blevet inddraget i den 
snak,der har været blandt de øvrige 3 (formand,HSR-rep.og sekr.)samt at hun først fik kendskab 
til deres beslutning i går.Formanden har overfor Susanne ikke ønsket at redegøre nærmere om 
ovenstående. 
Ovenstående giver anledning til en længere ,alvorlig debat,hvor der helt klart efterlyses åbenhed 
og tillid samt begrundelse fra de 3 medlemmers side.Det vedtages at sætte et punkt på næste 
dagsorden,der bl.a. indeholder begrundelse for deres beslutning om at nedlægge deres poster 
samt forklaring på hvorfor der ingen indsigelser var af ovenstående på sidste møde.Ligeledes 
efterlyses selvransagelse. 
  
Herefter blev punktet enstemmigt vedtaget. 
  
6.Formandens beretning. 
Forslag til ny håndbog er lagt på hjemmesiden. 
Referat fra SK 2007 forventes udsendt snarest.Nogle medlemmer af regionen har dog allerede 
kunnet printe referatet ud. 
  
7.HSR-repræsentantens beretning v.Erland. 
Der har i HSR været drøftet en handlingsplan for AA Danmark----denne er stillet i bero,da 
budgettet viser underskud.Erland ønsker ikke at oplyse nærmere,hvad handlingsplanen skulle 
dreje sig om. 
Det er nu muligt at købe AAs litteratur på lydbånd og der er nedsat et lydbåndsudvalg. 
  
Krimordningen fungerer stadigvæk.Gr-rep.opfordres til at anskaffe sig Krimkort,såfremt de ikke 
findes i gruppen. 
  
8.8.Tradition. 
Regionen kan gå ind for "AAs retningslinier for AA-medl.,der arbejder professionelt" 
Disse vedtages enstemmigt. 
  
9.Revideret udgave af Håndbog for Region Midtjylland til godkendelse. 
Der foreligger nu et færdigt forslag til revideret udgave af Håndbog for region Midtjylland. 
Det viser sig, at det forslag der er udlagt på hjemmesiden ikke er det færdige samt at flere på 
mødet sidder med en anden udgave af forslag. 
Forslaget kan derfor ikke vedtages hvorfor det forkastes med stort flertal. 
  
Punkt 10 og 11 udgår. 
Punkt 13 oprykkes som pkt.12. 
  



12.Hjemmesiden. 
Finn skal til møde i København d. 2/6-2007 ang hjemmesiden. 
Finn gør opmærksom på,at han udelukkende er interesseret i at være teknisk ansvarlig for 
regionens hjemmeside og derudover får klare meldinger om hvad han skal sætte på. 
Det besluttes,at RR kommer med et oplæg til hvad hjemmesiden kan/bør indeholde samt hvem 
der kan lægge ind på den. 
  
13.Erfaring fra grupperne. 
Erik,Vejle har søgt midler via paragraf 115 i fritidsloven til dækning af husleje i Gormsgade 8-----
dette er bevilliget af kommunen. 
Der har været afholdt fællesmøde for grupperne hvor Erik fortalte om Servicearbejde. 
  
Helle,Horsens, oplyser,at søndagsgr. efterhånden har fået et fast roligt regime,efter et par 
turbulente møder. 
  
Annie,Kvindegruppen, beder om,at der rundt omkring gøres opmærksom på Kvindegruppens 
eksistens idet det for nogle kvinder ikke er helt let at dele hvor gruppen er blandet. 
  
Svend,Det blå sted,efterspørger hvad man gør,når mødet forstyrres af en person(r). 
  
Der gøres opmærksom på at der fra GSO findes et standard -brev som er en henstilling.Ellers er 
det fornuftigt på gruppesamvittighedsmødet at diskutere og aftale hvad vi gør når der kommer "en 
forstyrrer". 
  
Helle og Søren,Horsens,har fået opfordring fra Statsfængslet Møgelkær om at komme og fortælle 
livshistorie. 
  
13.Orientering fra kasseren v.Carsten 
Regnskabet omdelt til de,der ikke har modtaget materiale. 
Det blev besluttet at sende kr. 10.000 til Hovedkontoret. 
  
14.Orienrering fra sekretariatet. 
Sekretæren ikke til stede,men havde skriftligt oplyst,at det går godt med at få meldinger om nye 
møder. 
Opfordring til at oplyse mail-adr. til sekr. hvis man ønsker elektronisk post. 
Opfordring til at give sekr. besked hvis I benytter hjemmesiden til at ændre møder m.m. 
  
15.Orientering fra telefonvagten v. Ole. 
Telefonvagt vest fungerer godt.Alle vagter er besat på nær en eftermiddagsvagt torsdag og en 
halv formiddagsvagt søndag i ulige uger. 
Der er afholdt TVU-møde d. 31.marts hvor regionen desværre ikke var repræsenteret. 
Til dette møde dukkede formanden for AA-Danmark op hvilket viser,at hun har interesse for hvad 
der sker rundt omkring i Fællesskabet. 
Der har meldt sig et emne som sekr. for TVU. 



Vi er i gang med den årlige opdatering af halvdelen af kontaktpersonerne,resten opdateres til 
vinter. 
Der blev igen talt om brug af mobiltelefoner til vagterne.Det er stadig for dyrt,det er muligt at 
bruge IP-telefoni. 
Næste møde holdes 6.oktober i Kolding 
Der kan stadig bruges flere vagter,afløsere og kontaktpersoner.Der gøres opmærksom på det blå 
kort,der fortæller noget om denne form for servicearbejde. 
  
16.Orientering fra Informationsudvalget v.Susanne,herunder også orientering fra LIV v.Pepe. 
  
Der er afholdt møde d.10 marts. 
Hjemmesiden har gennem længere tid ikke fungeret optimalt af forskellige grunde.Vi arbejder på 
at problemet løses snarest. 
Vi har igen i år fået tilsagn om bod på Skanderborg Festivalen og den koster gratis.En del AAere 
har allerede tilkendegivet,at de ønsker at være med til at bemande boden. 
  
I knapt 2 år er der blevet lagt foldere ud på Lægevagten i Århus.Der har vist sig at være behov for 
det og pr. 1/1-2007 er venteværelset blevet udvidet til osse at være venterum for ambulante 
medicinske patienter,hvilket betyder,at der kommer patienter døgnet rundt.Vi kvitterer naturligvis 
med brochurer. 
  
En gang om måneden tager Pepe til Statsfængslet Kærshovedgård og fortæller om AA.Det er en 
succes og ordningen er foreløbig aftalt for resten af 2007. 
  
Folderen "Er der en alkoholiker i dit liv" går som varmt brød på Lægevagten og 
områdekontorerne i Århus. 
  
Der arbejdes på at finde egnede lokaler i Århus til at afholde åbne informationsmøder,men i 
øjeblikket er det store problem,at skaffe folk til service. 
  
Næste møde i Informationsudvalget afholdes d.10.september.Klokkeslet og sted anføres senere. 
  
LIV. 
Indsatsområdet i år er de nye kommuner.De forskellige Regioner har taget kontakt og der har 
været nogle henvendelser fra kommunerne efterflg.Vi er osse i gang i Regionen. 
Procejt "OBS" søsættes.Når det foreligger laves der prisoverslag idet AA under alle 
omstændigheder skal dække omkostninger til produktionen.Når prisoverslaget foreligger sendes 
til det godkendelse i HSR. 
Project "Statistik" sættes igang,idet man vil prøve at formulere et skema til evt. vedtagelse på SK 
2008.Det er dog uklart om tallene kan blive repræsentative til brug for kommuner og læger,men i 
hvert fald kan vi selv bruge dem. 
Der er opstart i et nyt interesseområde,nemlig præsterne og menighedsrådene.Pepe er sammen 
med Jesper Kill,Regionens ikke alkoholiske ven,igang med "hvordan".Det kommer med på næste 
LIV-møde ,der afholdes d.16juni i Århus. 
  



Vi har deltaget i project "Fribørsen",en sammenslutning af frivillige grupper.Vi fik tildelt stand og 
stod på Store Torv i Århus,lørdag d.5.maj.Vi havde rigtig mange interesserede og der er lavet 
konkrete aftaler. 
  
Infostanderen er lige ved at være færdig til brug. 
  
Vedr. vores project i "OBS" viser det sig,at "Tidslerne" en frivillig gruppe under Kræftens 
Bekæmpelse,har kunnet få lavet indslag til OBS til en billig penge.Tidslerne kommer på næste 
møde og fortæller nærmere. 
  
17.Dato og sted for næste møde. 
Næste møde afholdes d.25. august i Vejle.Tak til Vejle der osse næste gang vil påtage sig at 
være vært. 
  
18.Evt. 
Der blev fra flere sider givet udtryk for,at det havde været et godt møde,hvor vejen til at vende 
nogle sten og få nogle visionære debatter blev påbegyndt. 
Punktet omkring workshop udgik. 
  
Møder sluttede med Sindsrobønnen kl.15.10 
  
Referent Susanne. 
Risskov,d.5.juni 2007 
 


