
Referat fra Regionsmøde i Risskov den 17.11.07 
 
Ad 1) Susanne bød som konstitueret formand velkommen 
 
Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. 
Næste møde i Viborg den 9.2.08. 
 
Ad 3) Dagsordenen blev godkendt 
 
Ad 4) Deltagere i regionsmødet Risskov 17-11-2007. 
 
Stemmeberettigede: Svend Århus, Henrik Århus, Vibeke Skive, Keld Ebeltoft, Niels 
Beder, Ernst Århus, Geert Viby, Susanne Århus, Erland Viborg, Ivan Silkeborg, 
Charlotte Ringkøbing, Annie Århus, John Vejle, Jens Chr. Tjele, Birthe Horsens, 
Helle Horsens, Christian Silkeborg, Ole Viborg, Ulla Vejle og Else Vejlby. 
 
Ikke stemmeberettigede: Ole Skive, Ole Silkeborg, Pepe Århus, Poul Århus, Niels 
Viby, Søren Horsens og Christian Viborg. 
 
 
Ad 5) Referat fra møde den 8.9.07 blev godkendt 
 
Ad 6) Susanne efterlyste kasserer. Nuværende kasserer holder pr 31.12.07. HJÆLP. 
Spørg i grupperne!!! 
Ligeledes efterlyste hun interesserede til at genoplive Regionsbladet. Også her bad 
hun os om at spørge i grupperne. 
Der mærkes generelt en afmatning omkring servicearbejdet i Fællesskabet. 
Regionsarbejdet har ligget stille siden sidst, det tager Susanne som et tegn på at det 
fungerer. Man er velkommen til at henvende sig ved behov. 
Ingen kommentarer til Susannes beretning, som blev godkendt 
 
Ad 7)Der har været afholdt HSR-møde d. 1. september 2007. i Kbh. 
 
Mødet blev indledt med en orientering fra Servicekonferencen i YORK, England. 
Hvert år er 2 AAere  til konference for at få erfaring og inspiration. 
 
Som bekendt er økonomien i AA ikke for god. Der er budgetteret med et underskud 
på 87.000. Som det ser ud efter 3 kvartaler kommer der mere end der er budgetteret. 
Desværre er litteratursalget faldet. Udgifter er lidt lavere end det budgetterede. 
Med en god slutspurt med indsendelse af hattepenge kan underskuddet forhåbentlig 
minimeres.  



 
På SK 2006 var der en workshop vedrørende statistik. Der blev opfordret til at man  
kom med et oplæg til en ny workshop på SK 2008. 
 
Ved eventuelle serverproblemer vil regionerne blive informeret. 
 
Vedr. filmprojektet er LIV  i gang med udarbejde forslag/debatoplag til 
SK 2008. Hvad koster det og er det i overensstemmelse med 11. tradition. 
LIV har mange spændende aktiviteter i gang og blev opfordret til at 
komme med  forslag  og workshop emner til 
SK 2008. 
 
Formålserklæringen, som blev vedtaget på SK 2007, bliver sendt ud med  
næste BOX- blad. 
 
Den ny servicehåndbog for AA-Danmark og Strukturhåndbogen kan nu downloades 
fra AAs hjemmeside. 
 
Den 28. oktober blev der afholdt temadag for udvalgene. De fik mulighed for, som på 
den temadag 
HSR holdt i august, at give udtryk for deres forventninger til DL, HSR, SK og 
udvalgene. 
De fik også mulighed for at  give udtryk for hvad de var trygge/utrygge ved og hvad 
de 
evt. gerne ville have hjælp til. 
 
På de 2 temadage blev der talt om hvordan HSR-møderne kunne blive mere effektive. 
At  
HSR fik mulighed for  at  udføre deres arbejde uden for meget indblanding og støj. 
Efter næste HSR-møde og de næste 3 møder frem vil mødet blive delt op, 
Så udvalgene deltager om formiddagen og kun HSR om eftermiddagen. 
Til mødet om formiddagen må observatører deltage.     
  
Kommentarer: 
Der har været problemer med at downloade  den nye servicehåndbog, men den skulle 
kunne downloades nu. 
Pepe spurgte hvor længe konferencen i York varer, svar: Fredag til søndag. 
HSR rapporten blev godkendt. 
 
 



Ad 8) Der mangler 2 1. års delegerede, hvor vi i alt må have 10 med, samt evt 2 
observatører. Vi opfordres til at spørge i grupperne. 
Kravene er 2 års kontinuerlig ædruelighed for delegeredes vedkommende og 1 års 
kontinuerlig ædruelighed for observatører. 
Hvem der skal med, afgøres ved næste regionsmøde 
 
Ad 9) Susanne fra Århus og Christian fra Silkeborg stillede op til valg som formand 
for Regionen 
Der var 20 stemmeberettigede tilstede. I første valgrunde opnåede Susanne 13 
stemmer, Christian 7.  Samme stemmefordeling i 2. runde. Efter en spørgerunde til 
kandidaterne var der 3. afstemning, hvor Susanne fik 14 og Christian fik 6 stemmer. 
Herefter var Susanne valgt som ny formand for regionen. 
Alle afstemningerne var hemmelige. 
 
Ad 10) Søren blev valgt som næstformand for Regionen. 
 
Ad 11) Charlotte kunne fortælle at en oplæsning af det tilsendte notat om, hvad 
hattepengene går til, var blevet vel modtaget i gruppen.  
Henrik kunne fortælle det samme. 
Sven spurgte til økonomien i AA. Erland kunne fortælle, at der er budgetteret med et 
underskud, men at man er ved at nå det budgetterede i hattepenge, så man håber på at 
regnskabbet for AA, Danmark, står i ’0’ ved årsskiftet. 
Susanne kunne berette om mange nykommere i Risskovgruppen. 
Annie gjorde opmærksom på kvindegruppen i Århus torsdag aften. 
Christian (Viborg) efterlyste tiltag i forhold til medlemmer, der bliver syge eller på 
anden måde er ude af stand til at deltage i møder. Svigter vi dem?? 
Søren opfordrede til at vi hele tiden har opmærksomheden rettet mod ’hvor kan jeg 
være til nytte, gøre gavn mm’. Også en opfordring til evt at indføre en passus, hvor 
man i grupperne tænker på dem, som ikke er her mere. 
Niels kunne fortælle at han havde lagt pjecer ud hos læger, i supermarkeder mm, og 
at de blev revet væk, så efterspørgslen er stor. 
Ole ( Silkeborg) efterspurgte informationsarbejde på lokalt plan ( til 
erfaringsgruppen). Susanne bad ham vente til punkt 16 
. 
Ad 12) Niels fortalte, at han har overtaget hjemmesiden i sommer. Stof, der ønskes 
optaget, skal sendes til Ivan, hvorefter Niels klarer det praktiske. 
I ½ år har der ikke kunnet ændres på hjemmesiden, men nu er der ’hul igennem’. 
Der er nedsat et landsdækkende web-udvalg, efter at det på servicekonferencen 2003 
blev vedtaget, at AA skulle have en hjemmeside + server, således at man kunne 
tilbyde grupper og regioner plads på serveren. 
Det er dette websideudvalg, der nu i 2007 er nedsat. 



Det er vedtaget på HSR, at der kun må medtages konferencegodkendt materiale, eller 
materiale, der er godkendt i relevante udvalg. Derudover må medtages mødelister. 
Af hensyn til overskueligheden må der ikke være for mange links. Derfor kommer 
der en meddelelse: ’Nu forlader du AA’s hjemmeside’, når man går videre ’ud i 
verden’, til regioner, grupper mm. 
Retningslinierne mm skal på portalen. Der henstilles at regionerne holder sig til ’hvad 
der vedkommer regionerne’. 
Ovenstående af hensyn til klarhed for nykommeren. 
På vores regions hjemmeside er der nu lavet et arkiv med bl a referater fra tidligere 
regionsmøder, ’ofte stillede spørgsmål’, 50 års fødselsdag. I arkivet bliver der også 
gjort opmærksom på Informationsstanderen . 
Der er sat tæller på, som har vist, at der fra den 21.10 til d d har været 320 besøg på  
region Midtjyllands hjemmeside. 
Kommentarer: 
Niels spurgte til økonomien, Niels ( hjemmesideredaktør) oplyste at det er gratis for 
regionerne, da AA, Danmark tilbyder gratis housing. 
Pepe og Ole havde spørgsmål til retningslinier og eventuelle begrænsninger. Niels og 
Susanne svarede, at der skal være møde mellem regionsrådet og Niels med 
stillingtagen til dette. 
Ivan supplerede med at ’ der lægges ikke noget på hjemmesiden uden at regionsrådet 
er underrettet’. 
Henrik havde et ønske om at få ’ofte stillede spørgsmål’ på en mere fremstående post, 
Poul spurgte til sikkerheden – virus mm -, Ole ( Silkeborg) syntes ikke at der skal 
lægges materiale ud, der ikke er godkendt på SK – som eksempelvis ’ofte stillede 
spørgsmål’. 
Niels svarede, at AA, Danmark, har fraskrevet sig ALT ansvar inden man kommer ud 
på Regionens hjemmeside, derfor skulle det være ok. 
Ernst præciserede at det skal godkendes i regionsrådet. 
Ivan spurgte til om man må ’tage AA-navnet med og bruge det til uautoriserede 
formål?’ Niels mente ikke at det var ’uautoriserede formål’, da Region Midtjylland er 
en del af AA. 
 
Ad 13) Forslag om at sende 20000 kr til AA, Danmark, blev vedtaget. 
Erland opfordrede os til at anvende notatet om hattepengene i grupperne (se punkt 
11) 
Sven opfordrede til at grupperne sender hattepengene til regionen. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
 



Ad 14) En ting sekretæren vil gøre opmærksom på er, at den elektroniske post der 
kommer ud. ER til grupperne og bør printes ud og tages med til møderne. 
Kommentarer: 
Der er problemer med at få post ud til enkelte grupper, enten fordi kontaktpersonen 
ikke længere er aktuel eller af andre årsager. Der arbejdes på det. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Ad 15) Orientering fra TVU (Telefonvagtudvalget) 
                            
I Telefonvagt Vest går det godt. Alle vagter er besat, ja endda er der et par på 
venteliste. Vagtkoordinatoren havde været i Aalborg og fortælle om det at være 
telefonvagt og kunne have fået flere, hvis der måtte anvendes mobil –   telefoner, da 
mange ikke har fastnettelefon. Alligevel søger vi fortsat efter nye emner, og især 
søger vi stadig flere kontaktpersoner. 
Der blev afholdt TVU–møde i Kolding sidste lørdag, den 10., hvor det bl.a. blev 
besluttet at tillade brug af mobil – telefoner i mindre omfang og bede HSR, efter 
beregninger, om 10.000 kr. til dette formål, da der også er og har været problemer i 
Telefonvagt Øst.  
Der er fundet en sekretær, Kirsten F. fra København, som blev valgt. 
Til næste møde skal vælges en ny formand for TVU, da Henry L. P., Kolding, dér 
falder for 4 års grænsen. Vest’s koordinator, Ingerlise H, Nykøbing M, er foreslået 
som emne, hvorefter vi så skal have en ny til den post. 
Det blev besluttet, at der skulle være et tættere samar –  bejde mellem telefonvagten 
og e-mailvagten. 
Henry fortalte lidt om den nye database, der er under opstart på HSK, at den kun skal 
fodres med oplysningerne én gang, og så finder den selv frem til dem, i hvilken 
forbindelse oplysningerne så skal bruges. Det bliver dejligt, da den gamle database 
har givet mange problemer i lang tid. 
Der blev talt om etik i anledning af et par utilstedelige hændelser i løbet af foråret og 
sommeren. Der var stor enighed om, at Telefonvagten’s retningslinier om kvinde til 
kvinde og mand til mand skal overholdes, både når det gælder sponsee’s og når man 
tager på 12 trins arbejde. 
Vi var enige om, efter samråd med e-mailvagten, at chat ikke er egnet til brug for 
vagtformål, da det måske kan misbruges. 
På nogle vagter er der for lidt at lave. Der blev snakket om, om der på visse 
vagttidspunkter kunne spares en person på landsplan, da der på visse tidspunkter er 3 
på vagt, og i weekends, hvor der er én vagt på hver side af Storebælt hele dagen, er 
det måske nok med én på landsplan.  
AA’s web adresse blev diskuteret, da folk ind i mellem ringer om, at det er besværligt 
at finde hjemmesiden. Da domænet aadanmark.dk er optaget, er det måske muligt at 
ændre adressen til anonymealkoholikere.dk, altså uden bindestreg. 



Endelig kan nævnes, at Pepe deltog i mødet og fortalte om LIv og dets virke. Der var 
sluttelig under dette punkt på dagsorden enighed om, at informationer og 
arrangementer bør kunne ses på AA Dk.’s hjemmeside. 
Næste møde finder sted 12. april 2008 på HSK og 2. møde det år afholdes igen i 
Kolding den 25. oktober. 
Der vil blive indkaldt til erfaringsudvekslingsmøde for telefonvagter, afløsere og 
kontaktpersoner i foråret. 
Næste TVU – møde vil der på dagsorden være punkter om, hvad der kan gøres for at 
få flere opkald og om, hvordan det går med at passe vagt med mobiltelefon. 
 
Kommentarer:  
Christian ( Silkeborg) efterlyste opdaterede mødelister. Ole: de, der ikke kan modtage 
elektronisk, får tilsendt opdateret mødeliste hver 3. måned.  
Poul kunne fortælle fra Henry, at alle telefonvagter selv kan rekvirere opdatrede 
mødelister. 
Ernst ville gerne høre om muligheden for at deltage i prøveordning med mobiltelefon. 
Ole: tal med vagtkoordinator. 
Ernst efterlyste kontaktpersoner, spørg i grupperne!!! 
Beretningen blev godkendt 
 
Ad 16) Susanne: Der ER information lokalt. Der lægges brochurer relevante steder, 
der er kontakt til skoler, institutioner, journalisthøjskolen mm  
Susanne og Pepe har været ude i nogle grupper – og vil gerne ud i andre – og fortælle 
om informationsarbejdet og servicearbejdet. Susanne opfordrede Ole til at komme ind 
i informationsudvalget – se punkt 11. 
Pepe kunne fortælle, at det ligger lidt stille i Informationsudvalget – men ikke m h t 
informationen -. Han opfordrede til at man kommer og er med i informationsudvalget 
Efter at Susanne er valgt som Formand for Regionen skal der vælges ny formand for 
informationsudvalget samt suppleant til LIV, hvilket vil ske på næste møde i 
Informationsudvalg. 
Dato følger, men KOM OG VÆR MED!!! 
Herudover kunne Pepe fortælle at han har samlet nogle unge AA’er under 30 til 
information på skoler, seminarier mm. Han har været med til eksamen i et rollespil. 
Kontakten til Statsfængslet Kærshovedgård fortsætter på 2. år. 
Informationsstanderen er som nævnt kommet ind på hjemmesiden, den skal bruges 
ude i grupperne/ byerne. Der gives hjælp til at sætte den op og rette den til. 
Fra LIV kunne Pepe fortælle, at der fremsendes udkast til film som skal med på 
Servicekonferencen 2008. Der vil ligeledes til HSR blive fremsendt forslag m h t 
statistik – efter den norske model – med henblik på at det kommer med på 
Servicekonferencen 2008. 



Lige nu arbejdes der med kontakt til kommunerne: Alle har fået brev om, hvad AA 
er, hvad vi kan og at vi stiller os til rådighed 
Der har været møde i København med 3 ikke-alkoholiske venner ( Jesper Kiil, Bente 
Hansen, Anne Braad) med henblik på kontakt til menighedsrådene. 
Pepe efterlyste nye ideer at tage med til LIV 
 
Kommentarer: 
Christian ( Silkeborg) mente at den bedste information er eksemplet, det at del 
erfaring, styrke og håb.  
Poul fortalte om erfaringer med lægestuderende og om kontakt til Statsfængslet 
Østjylland. 
Ole ( Silkeborg) uddybede sin bemærkning under punkt 11. Han har indtryk af, at 
informationstanken sendes videre til regionen sammen med hattepengene, og så sker 
der ikke mere lokalt. ’Har vi gjort noget forkert, hvordan får vi det ud. Det er vigtigt, 
at informationen foregår så lokalt som muligt. Har vi som hjemmgruppe solgt vores 
ret til information?’  
Susanne foreslog igen, at informationsudvalget bliver inviteret til at informere i 
grupperne. 
Ivan kunne oplyst informationsudvalget om, at han som sekretær ikke havde 
modtaget noget til udsendelse siden AA’s fødselsdag. Han efterlyste info-materiale til 
at sende ud til grupperne. Ivan fandt det endvidere problematisk at bruge film til at 
bringe den personlige erfaring videre. Agitation/ information!!! 
Ole ( Viborg) oplyste at Lægekuverten uddeles til egen læge. Oplyste om SSP 
samarbejdet omkring børn 
Pepe: Hver enkelt gruppe kan informere, også ved at gå ud. Det gruppen ikke selv 
bruger / kan overkomme, sendes til informationsudvalget. 
Det der tilstræbes er ENSARTETHED 
Niels opfordrede til at man lægger pjecer på biblioteker mm 
Christian ( Silkeborg) synes det er en god ide, at der deles pjecer ud. Men ’ser jeg den 
lidende alkoholiker?’ 
Poul: Spred budskabet. 
Ole ( Silkeborg): Har vi fået bedre eller dårligere info, kan det gøres bedre? 
Ivan efterspurgte troværdigheden, hvis det er en skuespiller og ikke en AA’er, der 
medvirker i film. 
 
Ad 17) Henrik spurgte til, hvor mange poster, der skal dækkes til Servicekonferencen 
2008. 
P t drejer det sig om 2 førsteårsdelegerede og 2 observatører. 
Det skal undersøges om der er nogle af andet-, tredje- eller fjerdeårsdelegerede, der 
ikke deltager. I så fald skal der vælges et tilsvarende antal førsteårsdelegerede mere. 
 



Vi sluttede med SINDSROBØNNEN 
 
Work-shoppen blev aflyst p g a tidnød 
 
 
 
 
 
 


