
Referat af regionsmøde i Viborg d. 18. November 2006.

1. Velkomst.
Formanden bød velkommen og læste AA´s formålsparagraf.

2. Valg af dirigent og referent.
Som dirigent og referent valgtes Søren.
         
3. Præsentation af de tilstedeværende.
Deltagerliste regionmødet 16-11-2006.
Lisbeth HSR, Erland formand, Keld Viborg, Preben Lemvig, Arne Århus, Pepe LIV, Susanne 
INFO, Niels Beder, Ole TVU, Anette Viborg, Peter Vejle, Mads Horsens, Carl Viby, Søren 
Horsens, Helle Horsens, Keld Viborg, Keld Viborg, Jes Viborg, Helle Viborg, Willy Århus, Ole 
Viborg, Carsten Kasserer, Palle Holstebro, Keld Odder og Ivan sekretær.

4. Godkendelse af sidste mødereferat 
Referatet blev godkendt med en enkelt kommentar.

5. Formandens beretning v/ Per (læst af Lisbeth)

På vores regionsrådsmøde d.16/10 2006, havde vi endnu en gang vores regionsblad på dagsordnen.
Bjarne har trukket sig som redaktør for bladet. AnneMette har lavet det sidste reionsnyt. Hun vil 
også være med til at lave det næste. Har du lyst til at blive redaktør, så giv formanden besked.

Da vores sekretariat for nogle år siden fik ny PC er, overtog Erland den gamle. Denne kan ikke 
mere og er skrottet.

På vores første regionsmøde i det nye år skal vi have fundet delegerede/observatører til SK 2007.
Vi har mulighed for at sende yderligere 2 delegerede og 2 observatører. Der vil som noget nyt blive 
lavet et informationsmøde for interesserede. Her vil der blive givet information om hvad SK er og 
om hvilket materiale der er godt at sætte sig ind i. Har du lyst til at blive delegeret/observatør, så giv 
formanden besked senest d. 31/12 2006.

Jeg har besluttet at trække mig som næstformand af personlige årsager.

Søren, Horsens er blevet opfordret til at blive ny næstformand. Selv om Søren er kandidat, kan 
andre også opstille. Kunne du tænke dig at blive næstformand, så kontakt formanden senest d. 
31/12 2006.

Til sidst vil jeg gerne takke Lisbeth for hendes store stykke arbejde i service som formand og 
regionens repræsentant i HSR.

Tak til Per for det servicearbejde du har lagt i AA.

6. HSR repræsentant beretning v/ Lisbeth.



Der har været afholdt møde for HSR i Thorsgade den 9. september. 
Forespørgselen om TV apparater til hospitalsafd. blev taget af bordet, idet det er i strid med AA´s 
traditioner at yde økonomisk støtte udenfor fællesskabet. Forespørgselen fra vores region vedr. Web 
hotel til regionens sider, er med på det kommende møde den 25/11. Der er stadig problemer i IT 
udvalget og derfor et krav fra HSR medlemmerne om at udvalget kommer med et konstruktivt 
oplæg på vort kommende møde.

AA data har problemer med spam på mail adressen og meget post forsvinder stadig. Dette er 
utilfredsstillende og der arbejdes på at finde en løsning.

Så er visitkortene færdige og der udsendes 100 stk. til hvert regionalt informationsudvalg.
Pjecen ”Glæden ved at være gruppe repræsentant” er gratis.
Pjecen ”Er der en alkoholiker i dit liv?”, koster 5 kr.

Konklusionen på AA´s brevpapir blev, at den kan downloades på hjemmesiden.

Opfølgningen på SK 2006: Der var enighed om, at der var en god stemning på SK. Alt forløb 
planmæssigt og forslaget jeg havde med hjem sidste år fra York med de røde prikker til førstegangs 
deltagerne, viste sig at have været en rigtig god ide.

En drøftelse om at skaffe folk og gøre dem interesserede i servicearbejdet mundede ud i at: 
Opgaven ligger i LIV og de regionale informations udvalg. Regionerne opfordres til at tage gr. rep. 
pjecen med i alle grupper og gøre opmærksom på det store servicearbejde og de mange muligheder 
der er.

AA´s hjemmeside er til debat på det kommende møde, hvor vi skal drøfte, hvad der er AA relateret 
og ikke. Jeg har via GSO undersøgt hvad man gør, når det ikke er AA relateret (arrangementer og 
lign.). Man linker til siden, men gør opmærksom på, at AA ikke er ansvarlig for indholdet. Jeg tager 
et eksempel med fra GSO til mødet.

Min tid som regionens rep. i HSR er slut efter mødet i dag. Den kommende HSR rep. følger med 
mig til mødet i Kbh. næste lørdag, hvor han/hun skal godkendes af HSR. Det er med 
taknemmelighed, jeg takker for de fire år. Det har givet mig uendelig meget at tjene regionen, både 
som formand og HSR rep. Jeg havde gerne fortsat, der er så meget spændende at tage fat på. Men 
princippet går forud for personen (rotationsprincippet), har bl.a været en mærkesag for mig.

Tak Lisbeth, for det utroligt store servicearbejde du har lagt i AA, både regionalt, på landsplan samt 
på nordisk og europæisk plan.

7. Valg af HSR repræsentant.
Erland blev valgt. Tak Erland for det servicearbejde du hidtil har lagt i regionen bl.a som formand.

8. Valg af formand.
Carsten blev valgt til ny formand. 

9. Erfaringer fra grupperne.



Nye grupper/tiltag:  Mandag , Skive Gymnasium.
                                Tirsdag, nykommermøde, Horsens.
                                Søndag, 12 trin efter store bog, Horsens.

Er regionsnyt for godt til at skrotte? 
Der var en del snak omkring regionsnyt, der pt er ikke eksisterende. Der mangler en redaktør.Er 
du/I interesseret , så kontakt formanden. (skabeloner m.m. tilregionsnyt findes). Men et blad skriver 
ikke sig selv- der mangler indlæg.

10.Bevilling af kr.2000,- til stander/ info udvalg.

AA bør være synlig, hvis vi skal have større chance for at nå den lidende alkoholiker. Det koster af 
og til penge, det blev derfor vedtaget at bevilge op til kr. 4000,- til materialer. Der var frivillige til at 
lave standeren, ligesom opbevaring heller ikke er noget problem. Standeren kan bruges på 
biblioteker, skoler, messer m.m

Standeren, der befinder sig i Kbh. blev bl.a brugt på sundhedsmessen i Bella centeret , (5 dage) der i 
øvrigt var en stor succes. Der var kontakt med ca. 50 læger dagligt og der blev udleveret ca. 100 
lægekuverter.

11.Orientering fra kasseren.v/Carsten.

Der var indkommet ca. kr. 20.000 i hattepenge siden regnskabet blev trykt.
Det besluttedes at sende kr. 20.000 til Kbh.

12. Orientering fra sekretariatet.v/Ivan.

Database er på vej.
Det blev besluttet at hattepenge ikke skulle offentliggøres på regionens hjemmeside.

13. Orientering fra telefonvagten v/Ole.

Siden sidste regionsmøde, blev der afholdt et møde i TVU lørdag d. 30. september. Charlotte holdt 
op som koordinator i telefonvagt vest, vagtplan 1 og blev rost for det store arbejde hun har gjort.I 
stedet blev Inger Lise H. fra Mykøbing M valgt, dvs fra region Nordjylland. I den forbindelse blev 
Tove A. fra Nordsjælland, som er koordinator for vagtplan 2, telefonvagt Øst, valgt som 
næstformand i TVU, som Charlotte også bestred. Da Inger Lise var sekretær, står den plads ledig; 
der blev ingen valgt dertil.
Det besluttedes, at der stadig skulle holdes 2 TVU møder årligt, et i Thorsgade d. 31. marts 2007 og 
et i Kolding, sandsynligvis i oktober, ligesom der skulle holdes et årligt møde for vagter, afløsere og 
kontaktpersoner på hver side af storebælt. Datoer er ikke  fastlagt.
Det kniber ind i mellem med at få kvalificerede vagter, især koordinatoren. Derfor søger vi også 
stadig nye emner til hvervet som telefonvagt, ligesom vi stadig gerne hører fra folk, som kunne 
have lyst til at styrke ædrueligheden med 12. trins arbejde ved at være kontaktperson, hvilket også 
sker ved at være telefonvagt.

Foldere vedr. telefonvagt/kontaktperson medtages til næste regionsmøde.



14. Orientering fra INFO. Udvalget v/Pepe (Susanne har orlov).

Der mangler folk til internt informationsarbejde. For information om AA på f.eks  skoler eller andre 
uddannelsesinstituationer kontakt Pepe.
AA er bl.a  blevet synliggjort i radioens P3 og 24 timer (Kbh). Der har været kontakt til journalist-
højskolen og aviser.
Der er nye tiltag indenfor lokalpsykiatrien. Fængselkontakten er stadig en succes.
Da vi står overfor de nye regioner i Danmark opfordres der til at tage kontakt med de nye 
borgmestre. Dette er allerede sket i Århus og Kbh med godt resultat. Ritt Bjerregård nævner AA på 
sin hjemmeside.

Hvis I står og mangler en der kan berette om AA i en eller anden forbindelse kan LIV eller info 
udvalhet kontaktes (Pepe).

15. Eventuelt.
På næste dagsorden for regionsmødet kommer et punkt om hvorvidt observatører skal have taleret 
under hele mødet.
Næstkommende og første møde i det nye år er d. xxxxxxx   i Horsens.

Ref  Søren


