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1 Velkomst – i Franks velkomst var han omkring 

Glæden ved det flotte fremmøde – ca. 30 deltog 

Fra seneste Regionsrådsmøde blev fremhævet, at Regionsrådet var 

blevet anmodet om at gå ind i at arrangere / være medvirkende til at 

arrangere café besøg efter afsluttede regionsmøder. Opgaven falder 

udenfor Regionsrådets arbejde. Ikke til gavn for den lidende 

alkoholiker. Det må være op til enkeltperson/-er til et givent 

Regionsmøde.  

Ansvarsforsikring af Regionen blev fremlagt – har vi en udfordring 

her, som vi ikke har haft fokus på? 

Forespørgsel på økonomisk støtte fra Regionen til konvent arrangeret 

af en gruppe. Regionen kan ikke bevillige økonomisk støtte tilbage til 

grupper. Når grupper afregner til Regionen, er det efter gruppen selv 

har forbrugt de fornødne midler. Grupper kan gå sammen om 

finansiering af konventer og andre AA arrangementer. 

Uterlige opførsel i grupper kan være et problem. Vi lever i et 

retssamfund, almindelig dansk lovgivning er også gældende i AA. 

Sammenholdet i AA er den mest værdifulde kvalitet i vores 

fællesskab, igen bekræftet ved det flotte fremmøde i dag. Problemer 

er til for at løses (gruppesamvittigheden). Opfordring til alle se 

muligheder i trin og traditioner frem for kun begrænsninger. 

 

2 Valg af ordstyrer – Carsten blev valgt – og Dorthe BS blev valgt som 

sekretær for dette møde grundet manglende sekretær i Regionen.  



3 Præsentation – Alle præsenterede sig, og listen gik rundt, hvor man 

skrev sig på.  

4 Referat fra seneste Regionsmøde blev godkendt.  

5 Rapporter: 

Økonomi –  Saldo d.d. kr. 61.226,-. Regionsrådet foreslog overførsel 

af kr. 20.000,- til AA Danmark – godkendt.  

Intet nyt vedr evt bank skifte – vi fortsætter til videre i Danske Bank 

Når grupper indbetaler til Regionen, opfordres de til at mærke 

indbetalingen gruppens navn. De fleste gør det, men få undlader og 

kun indbetalers navn fremgår i pengeinstitut.    

Hovedservicerådet (HSR) – intet yderligere end rapport og ingen 

spørgsmål til rapport – næste møde i HSR 01.06.2019 i Aalborg.  

Informationsudvalg + Landsdækkende informationsudvalg (LIV) – 

rapport blev oplæst – glæde over mange ildsjæle. Væresteder i 

regionen vil gerne informere om AA lørdagen forud for valget. Helt 

præcist hvordan, vides ikke…  

Plan og vagtplan for SMUK fest endnu ikke udarbejdet, og formand 

for informationsudvalg blev bedt om at udarbejde plan før 

sommerferien (1. juli) 

Telefon- og emailudvalg (TEU) – Udvalget er blevet repræsenteret for 

layout af AA Danmarks nye hjemmeside udarbejdet af/ved LIV. 

Udvalget har fået en sekretær, og der er udarbejdet nyt blanket til 

nye telefonvagter, emailvagter og kontaktpersoner. Hvis man tilbyder 

sig, kan man tage et foto af blanketten og sende til telev@anonyme-

alkoholikere.dk efter man har udfyldt blanketten. De gamle 

blanketter bedes destrueret.   

Pia H er blevet tovholder for en TEU-bod på årets landsmøde.  

Litteraturudvalget. Udvalget er nedlagt af Hovedservicerådet (HSR)/ 

udvalget selv, og er nu en arbejdsgruppe direkte under HSR. Kontakt 

til fra arbejdsgruppen sker via sekretæren for HSR. Der er 2 

arbejdsgrupper. Øst og Thy. Ny oversættelse og hermed udgave af 

bogen Anonyme Alkoholikere er i trykken og forventes prissat på 

kommende Hovedservicerådsmøde.  

BOX 334 bladet – Preben H (regionens kasserer) er formand for 

udvalget. Han takkede for de mange artikler der kommer ind. Ønske 

om flere personlige beretninger. Han informerede om abonnementer 

mailto:telev@anonyme-alkoholikere.dk
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og oplyste at der i august udgaven kommer en artikel om den nye 

Store Bog (bogen Anonyme Alkoholikere) 

Speakerbank – ifølge Allan J er der godt gang i banken. God 

efterspørgsel.  

WEB Master – mødelisterne fungerer godt nu – trods midlertidig 

problemer på serveren. På siden med kontakt på Regionens hjemme 

side, er tlf nr og mail adresse angivet på personer med serviceposter, 

hvilket ikke stemmer overens med den nye persondataforordning 

(GDPR) og ej heller AA egen anonymitetsprincip. Niels O har lavet en 

ny version, hvor der oprettes nye mailadresser der indeholder 

servicepost-funktion i navnet. Mailen omdirigeres til den pågældende 

servicepersonens private mail. Ingen tlf nr på kontakt siden. 

Funktionaliteten af kontakt siden blev diskuteret, herunder hvad vi 

bruger mailadresse til på mødedeltagerlisten der går rundt under 

præsentationsrunden. Mailadressen er en gammel vane, og bruges 

ikke længere. Listen bruges til at fastslå stemmeberettigede på 

Regionsmødet og antallet af fremmødte, som skal angives til HSR i 

rapporterne fra Regionen. Den nye version af kontakt-siden blev 

vedtaget med klapsalve og Regionsrådet / Regionen arbejder videre 

med /følger op på udfordringen 

6 Personvalg – Vi mangler en sekretær og næstformand i Regionen. 

Carsten roterer ud af sin næstformandspost efter 4 år.  

Der er ikke indkommet anmodning til sekretærposten. Anne Maj har 

indsendt anmodning om næstformandsposten, og der var ikke 

yderligere på mødet, der anmodede om posten.  

Efter skriftlig afstemning fik Anne Maj mere en 2/3 af stemmerne og 

er herefter valgt.  

På mødet tilbød Jørgen sig som Regionens sekretær. Han 

præsenterede sig. Efter skriftlig afstemning blev også han valgt med 

mere end 2/3 af stemmerne. 

7 Erfaring til og fra grupper. Jonna L fra gruppen ”Der findes en løsning” 

i Horsens søndag kl. 19 præsenterede gruppen. Gruppen arbejder 

med trinene efter bogen Anonyme Alkoholikere. Den første søndag i 

måneden er traditioner og koncepter for den pågældende måned 

emne. Er der nykommere på mødet, ændres emne til 

nykommermøde. Mødet har rødder tilbage, og startede som et lille 



møde for nu at være et godt forankret møde med stort fremmøde, 

godt repræsenteret både i lokalt, regionalt og landsdækkende 

service. Gruppen har rotation på sine serviceposter, og finder også tid 

til social fælles arrangementer udenfor møderne.  

8 Servicekonference 2019 (SK 2019) – Helle K læste Bernard B. Smits 

tale op – hvorfor skal vi have en Servicekonference? 

Anders B – 1. års delegeret: Jeg har 3,5 års ædruelighed, og min 

tilgang til at deltage på SK var med et åbent og lyst sind. Jeg vidste 

ikke helt, hvad det indeholdte. Vi havde afholdt et 

servicekonferenceformøde i Regionen. Arbejdet med forslag og 

workshop er inddelt i 4 komiteer (fremsyn, oplysning, solidaritet og 

fællesskab), og hver komite har hver sine forslag. Jeg var godt 

forberedt. Jeg mødte op på Sund & Skov (kursus/feriested) ved 

Middelfart. Grønt og flot område ud til Fænøsund. På 

servicekonferencen var jeg dog kommet i en anden komite, end jeg 

var planlagt til fra formødet, men det blev lidt underordnet, idet 

komiteen bestod af en flok, hvor en stor del havde været med før. 

Forslagene blev godt gennemarbejdet, og komiteen skulle komme til 

enighed om en indstilling til den samlede servicekonferences plenum 

senere, dog med mindretals mulighed for at blive hørt. I plenum, hvor 

en mindretalsudtalelse ændrede markant på 2. afstemning, viste mig 

det demokratiske i vores fællesskab. Jeg har lært meget om, hvordan 

AA fungerer og at i AA tager ting tid. Samme ting kommer ofte op 

med års mellemrum. Udvidet form af AA, hor traditioner holdes i 

hævd. Traditioner er opstået ud fra erfaringer. Det handler om at 

bevare ånden, om at vokse og det sker ved at deltage og processen 

sker stille og roligt. -- Rummelighed, demokrati, varme, kærlighed og 

et tæt program.  

Dorthe V – 4. års delegeret: Jeg startede som suppleant for en 

delegeret grundet sygdom. Efterfølgende har jeg været delegeret i 4 

år. Dette år var jeg tillige servicekonferenceviceformand og blev i år 

valgt til servicekonferenceformand. Jeg syntes det er spændende. Jeg 

føler jeg skylder lidt i en form og primært gør det godt at gøre noget. 

Jeg har været meget bange. Startede med at lave kaffe til nu at være 

formand for servicekonferencen 2020. Gruppesamvittigheden har talt 

i og med jeg blev valgt. Jeg har smidt min stolthed væk, jeg kan ikke 



alt, men jeg ved, hvor jeg kan få hjælp. Jeg gør det bedste jeg kan. 

Den enkelte, grupper, regioner etc kan sende forslag og workshop ind 

til Servicekonferencen. Sidste frist til SK 2020 er 13. oktober 2019. 

Servicekonference udvalget arbejder forslag og workshops igennem 

for at sikre de er i overensstemmelse med traditioner inden de 

sendes videre til Hovedservicerådet etc. - - Tolerance, kærlighed og 

en masse forskellige dejlige mennesker. 

- Arbejdsgruppe med forslag og workshops til Servicekonference 2020 

(Pizzamøde 11.06.2019 kl 17 – 21 i Mariehøj kirke, Silkeborg). Anne 

Maj R og Pia H tovholdere. Pia orienterede ud fra sidste års møde, og 

mødet i år er planlagt, så frem der indkommer emner at arbejde 

med, og at der er tilslutning. Liste gik rundt, hvor interesserede kan 

tilmelde sig. Der indkaldes / orienteres via mail. 

9.workshop – 11. tradition – særskilt referater fra de 4 grupper nederst.  

 

10. Eventuelt 

- Kvindekonvent i Aarhus 05.10.2019 – 12-trinskonvent 

- Internationalt møde i Aarhus søndag kl. 19 mangler i den grad 

tilslutning – ligger lige på grænsen til at lukke ned. Støt op, så den 

kan bevares 

- Forslag om, at første Regionsmøde efter Servicekonferencen helliges 

indholdet fra Servicekonferencen, så informationer fra 

Servicekonferencen bliver informeret i Regionen og hermed videre 

ud i grupperne. Åben om, hvad der foregår. Tiltrække nye 

delegerede.  

- Referat fra årets Servicekonference ligger på AA Danmarks 

hjemmeside. Den kan sendes ud med referat, eller der kan sendes et 

link til referatet.  

- Carsten takkede for 4 år som næstformand. Meget givende og glad 

for at have haft perioden. Tak og klapsalve til Carsten.  

- Frank J satte ord på sin vej til formandsstolen, og fremhævede, at 

rotation er hjerteblodet. Ting sker rullende og overlappende - 

kræfter arbejder sammen på kryds og tværs, og får tingene til at ske.  

- Regionsrådet modtager gerne oplæg, forespørgsler etc til 

indarbejdelse i Regionens funktion. Regionsrådet er Regionens 

serviceorgan.  



- Tak til de 4 sekretærer i workshopgrupperne.  

- Tak til Neils O for alt arbejde i opdatering af hjemmeside, udsendelse 

af nyhedsbreve, mødeindkaldelser, referater etc.  

- Vi er 103 grupper i regionen 

- KRIM ordning blev vedtaget på dette års servicekonference. 

Hovedservicerådet skal følge beslutningen til dørs og komme med 

oplæg. Derefter er det op til den enkelte gruppe, om den vil deltage i 

ordningen eller ej.  

- 1/3 for at vi arbejder videre med forsikring (jf indledning) 

- Husk at være tilmeldt maillisten, hvis du ønsker at få tilsendt 

nyhedsbreve, dagsordner, referater etc. Også hvis du ophører og 

framelder dig én servicepost er du ikke sikret, at du stadig er på 

maillisten.  

 

 

Kalender 2019: 

   
29.08.2019 Regionsrådsmøde Frank 

28.09.2019 Regionsmøde Vejle 

24.10.2019 Regionsrådsmøde  
26.10.2019 Seminar Silkeborg, Mariehøj 

23.11.2019 Regionsmøde Lemvig 

 

 


