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Dagsorden Referat 

1. Velkomst Formanden bød velkommen 
2. Valg af ordstyrer og referent Til ordstyrer blev Søren valgt 

Til referent blev Ole valgt 
3. Næste regionsmøde, Hvor?? Til værtskabet for mødet den 27/11 var der ingen 

umiddelbart ingen respons. Men Karsten lovede at 
undersøge om man der kunne påtage sig det. 

4. Godkendelse af dagorden Godkendt 
5. Præsentation af de tilstedeværende Bordet rundt – se liste 
6. Godkendelse af referat fra regionsmøde den 29. 
maj 

Punkt 17 skulle være 12,30 i stedet for 11,30 derefter 
godkendt. 

7. Rapporter 1. HSR rapport 
    Godkendt 

Formanden kunne tilføje, at suppleanter med i 
SK 2011 Forslag om suppleanter konkret på SK 
2011 
Åbent regionsmøde den 11. oktober 

Henstilling om besked på hjemmesiden. 
 
2. Bladudvalg 

Godkendt 
Man kan bestille flere blade hos sekretæren. 
 

3. TEU udvalget. Rapporten godkendt 
Ønske om at det blev nemmere at blive                               
kontaktperson       
 

4. Hjemmeside rapporten godkendt 
Vi får egen hjemmeside dvs. at vi får et link fra 
AA’s hjemmeside til vor egen.                            

  5.Liv – info rapporten godkendt. 
Næste info møde skal være 12. december 
Næste Liv møde den 16. oktober i Ebeltoft 
Deltagelse i Skanderborg festival var meget 
tilfredsstillende 

6. Sekretæren Godkendt 
 
7. Formanden Godkendt 

 
8. Regnskab og budget Hattepenge til dato kr. 87.508. Vi sender 40.000 til AA 

Rapporten godkendt 
9. SK 2010 Referat tilgængeligt på hjemmesiden 
10. SK 2011 Henrik, der er med i SK udvalget redegjorde for hvor 

langt man var kommet i proceduren. Vær især 
opmærksom på nye tidsfrister. 



11. Hattepenge AA-indsamling – folder om hattepenge 
12. Regionsrådets sammensætning Efter diskussion var man enige om at fastholde et enkelt 

regionsråd, der kunne indkalde ekspertise efter behov. 
13. Landsmøde 2011 Landsmødet 2011 skal finde sted i uge 38. Et antal 

grupper arrangerer dette. Regionen er ikke involveret – 
kun hvis grupperne ikke kan gøre det tilfalder 
arrangementet regionen. 
Der blev nedsat en gruppe til at forestå arrangementet: 

Karsten – Tovholder 
Vibeke 
Stig 
Poul 
Helle 

 
Oplysninger om Landsmødet på hjemmesiden. 
 
Regionen afsætter et beløb til landsmødet. 

14. Erfaring fra grupperne Svend: Konvent af 7. tradition medfører et underskud, 
ændringer kan forudses. 
 
Poul: Lysmøde- velkomst og et minuts stilhed, holder i 
hånd. Stater med 7. tradition efter formålsparagraf. 
Bevirker ro med det samme. 
 
 

15. evt. og afslutning Helle/Ole P: Sponsorbank – forslag fremsættes til 
dagsorden. Herunder markering af grupper med 
sponsorvillige medlemmer.  
 
Vibeke: Kvalitet blandt sponsorer. 
 
Ingen yderligere ønskede ordet. 
 
Afslutning med sindsro bøn og oprydning. 
 
Vi skiltes i fred og fordragelighed. 

. 


