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Referat af Regionsrådsmøde den 24. august 2015 hos Ernst 

 

Deltagere: Niels Otto, Henrik S., Thomas, Ernst, Carsten og Ole 
 
 

Dagsorden Referat 

01.Velkomst og Sindsrobøn Thomas bød velkommen og takkede for 
tilliden. Han lovede at en målrettet indsats. 
Derefter Sindsrobønnen 

02. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Forslag: Referatet udsendes pr 
mail og deltagerne har 8 dage 
til at gøre indsigelse. I modsat 
fald er referatet godkendt. 

Supplement til referatet: Formanden for 
informationsudvalget deltager i 
Regionsrådets møder. 
Det nævnte forslag blev vedtaget. 

03. Økonomi Det udsendte regnskab blev taget til 
efterretning. 
Telefonpenge til Regionsrådets medlemmer 
blev frafaldet. 
Ingen valgt revision 
Formanden skal registreres i banken 

04. Valg af Sekretær Mulig Ny sekretær er Niels Otto såfremt 
Dorthe ønsker at overtage posten som 
kasserer. Formanden tager kontakt til 
Dorthe. Husk anmodninger. 

05. Informationsudvalget. Hvad sker der? Henvisning til fyldigt referat på 
hjemmesiden.  
Radiospots blev afspillet og fordelingen 
blev berørt. (Forskelligheder i Regionen) 
Bredere regionsrepræsentation – ikke 
nødvendigvis fast tilknytning – men stille 
særlig viden til rådighed. 
Speakerbank via informationsudvalget – 
oplysning herom på regions hjemmeside. 
Der arbejdes på at starte et ugentlig AA 
møde på Kærshovedgård. 
Emnet ”aktivitetskalender med kort 
beskrivelse af det foregåede” blev 
diskuteret og man arbejder videre med det. 

06. Nyt Regionsråd. 
Nye boller på suppen 
Arbejdsopgaver 
Tænk nye tanker (eller 
gentænk gamle) 

Udnytte gruppernes potentiale. 
Informations skal gå begge veje – gruppe til 
region og omvendt.  
Involvere deltager i regionsmøder i 
regionsservice. Aktive regionsmøder. 
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06. Nyt Regionsråd. 

Nye boller på suppen 
Arbejdsopgaver 
Tænk nye tanker (eller 
gentænk gamle) 

Udnytte gruppernes potentiale. 
Informations skal gå begge veje – gruppe 
til region og omvendt.  
Involvere deltager i regionsmøder i 
regionsservice. Aktive regionsmøder. 

07. Punkter til næste regionsmøde Nykommeren – modtagelse – fastholdelse 
Thomas indleder 
Nykommeren blev diskuteret på mødet i 
Ringkøbing. 

08. Revision af regionshåndbogen Thomas skaber kontakt til Charlotte 
09. Forberedelse af seminar i oktober Servicesponsor 

Susanne forespørges om indledning og 
Gruppespørgsmål 

10. Mødeplanlægning på hjemmesiden Årlig kalender på hjemmesiden 
for at gøre mødeplanlægning nemmere. 

11. Status på ikke alkoholisk ven Den påtænkte ven måtte sige nej tak. 
Der forgår yderligere overvejelser. 

12 Eventuelt Formanden takkede for Husly og god ro og 
orden. 
SINDSROBØNNEN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


