Referat af Regionsmøde i Skanderborg lørdag den 31.maj 2008
1. Velkomst
Susanne bød velkommen og læste formålserklæringen
2. Valg af dirigent, referent og planlægning af næste møde
Dirigent: Søren
Referent: Ernst
Næste møde er i Skive den 06.09.08 (Der er LIV møde den dag, så Susanne undersøger om datoen
kan laves om)
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt og et nyt punkt: ”Køb af transportkasse til standeren” kom på som pkt.
10 a.
4 Præsentation af de tilstedeværende
Gr.rep.: Henrik Horsens, Annie Århus, Niels Beder, Svend Århus, Keld Ebeltoft, Jonna Horsens,
Niels Skanderborg, Alex Århus, Erik Odder og Ernst Århus.
Obs.: Ole Skanderborg, Helle Horsens, Johanne Skanderborg, Pepe Århus og Willy Århus.
RR råd: Søren næstformand, Susanne Formand og Erland HSR.
5. Godkendelse af referat fra 09.02. 2008
Datoen er forkert – det var den 9/2 ikke den 5/2. Skanderborg Festivalen skal overgå til regionen –
ikke kommunen (side 4). Der er ikke planer om et trinmøde efter Blå Bog i Horsens – det har der
været i lang tid (side 3)
6. SK 2008
Det var kun Susanne, der havde fået referatet fra SK. Susanne, Søren , Willy og Erland
opsummereder fra SK:
a) LIV’s filmprojekt blev vedtaget (Susanne)
b) Vi skal i AA have en kassebeholdning der svarer til 11/2 års drift – ca 1,3 mio (med bøger,
hvor bøgernes værdi udgør mellem 300.000 og 400.000 kr.) (Søren/Willy)
c) Der var ingen kommentarer til budgettet – måske fordi det for første gang blev sendt ud før
mødet. Budget for 2009: regner med et underskud på 20.000 kr. Sagen om kopimaskinen er
ikke endelig afsluttet. Vi har 1, 279 mio. for nuværende (Willy)
d) Vi har fået ny kasserer – Käte – Willy går ”helt af” den7/6 (Willy)
e) HSR skal finde økonomi til filmen – de må ikke godkende et eksakt beløb (her: 20.000 kr.)
(Erland)
f) Samtlige dagsordener og referater fra HSR skal på nettet. Der er det problem, at ikke alle har
en computer. Det skal tages op i Regionsrådet.
g) Hvis et forslag bliver forkastet på 2 hinanden følgende servicekonferencer, så skal der gå 3
år, før det kan genfremsættes
h) Vi skal have workshops næste gang – altså emner vi kan arbejde med mellem
servicekonferencerne

Dette punkt skal med på dagsordenen til næste Regionsmøde, fordi deltagerne – på nær Susanne –
ikke havde fået referatet.

7. En 1.års deltager fortæller
Keld fortalte, at det havde været en stor og god oplevelse dels at være sammen med så mange ædru
alkoholikere og dels at få sin horisont ”løftet ud over Ebeltoft sognegård fredag kl. 16.00”, og Sven
tilsluttede sig dette og fortalte, at det også for ham havde været spændende og givende at deltage.
8. Rapporter fra: (Det er første gang, at der er udsendt rapporter før regionsmødet)
formanden:
Der var ingen spørgsmål. Susanne fortalte, at Erik har sagt ja, til at kandidere til posten som
kasserer. Det kommer på til næste møde.
HSR-rep:
Susanne: spurgte omkring at regionsformændene kan mødes og udveksle erfaringer co. HSR og
Erland svarede, at det at formændene mødes ikke har noget med HSR at gøre (se HSR-rapport fra
møde den 29. marts 2008)
Desuden fortalte Erland om tidsplanen for færdiggørelse af litteratur og herunder fortalte han, at der
mangler folk i litteraturudvalget og til at oversætte.
Han spurgte også, om nogen kendte nogen, der var gode til engelsk og grønlandsk.: Alex kontakter
Grønlænderhuset i Århus, Susanne forslog at kontakte Jonathan Motzfeldt. Erland bringer det
videre til det grønlandske møde i København og Sven foreslog, at man kunne spørge på Tjele
9. Rapporter fra udvalg:
Sekretariat: Ivan var fraværende – ingen spørgsmål
Kasserer: Susanne spurgte til pkt. 12 - det var en gammel regning, der først er kommet ind nu.
Anni: Man kan ikke se, når man afleverer penge til regionen. Det kan man måske have med i
regnskabet?
Susanne: Sekretæren har en fortegnelse over de beløb, der er indbetalt
Pepe: Der mangler et rådighedsbeløb til info ud over møderne?
Niels: Vi har en post der hedder ”diverse” (22) hvor de kan tages
Erland: Vi har ikke haft noget sådant før. Vi kan tage det op, om vi skal have det som en separat
post næste år.
Pepe: Overtager Regionen ansvaret for Skanderborg festivalen?
Efter diskussion om ansøgning herom var indsendt rettidigt og kort Time Out konkluderede Erland:
”Willy siger, at HSR har bevilget 5000 kr. til Skanderborg Festivalen, og på det næste
Regionsmøde kommer det på dagsordenen, om det skal overgå til Regionen.”

Kassereren foreslår, at vi sender 15.000 kr. til hovedkontoret, og Erland foreslog, at vi sender
20.000 kr. Det blev vedtaget at sende 20.000 kr.
Informationsudvalget:
Det består af Susanne, Pepe og Charlotte (formand). Charlotte har ikke indsendt en rapport.
Pepe: Informationsudvalget ligger underdrejet.
Regionsnyt er tilbage med 4000 kr på budgettet.
Fængselsbesøg: har på 2 ½ år besøgt 250 indsatte – i hvert fald 5 er ædru og går i AA
Fribørsen ”Plant et smil” på Store Torv i Århus den 7/6 – 08. Niels er tovholder og Alex er med.
Skanderborg Festivalen: Pepe er tovholder
Der er skoler, der henvender sig i udvalget
Pepe glæder sig, til der kommer nogle folk i info. Udvalget og vil gerne have nogle henvendelser
fra Regionsmødet.
Susanne: Der var indkaldt til info. Møde den 4/4 08, men det blev aflyst. Vil opfordre formanden til
at indkalde til info. møde. Skanderborg festivalen er glade for, at vi er med og sender noget
materiale. Susanne regner med, at det igen i år ”koster gratis”.
Helle: Der skal nogle unge med på Skanderborg Festivalen
Susanne har fået henvendelse fra en ung kvinde, der vil skrive projekt og have en AA’er med til
fremlæggelsen. Hun snakker med Helle om det.
LIV: Pepe: Der var ikke så mange til temadag i Ålborg.
”Venner af AA” arbejder videre med menighedsrådene. Vi er den eneste region, der har noget
sådant (Jesper Kiel), men der er 2 præster ”undervejs” på Fyn.
Opfordrer folk til at tag en lægekuvert med ud til deres læge.
Alex: Det ser ud til at informationerne ikke kommer ud!
Hjemmesiden:
Erland: Står der på hjemmesiden, hvad hattepengene bliver brugt til?
Niels: Ja
Telefonvagten
Der var ingen bemærkninger til Oles rapport.
10 a Køb af transportkasse til standeren
Det blev vedtaget, at Niels (fra Skanderborg gruppen) laver en kasse. Der er bevilget 2000 kr.
10 b Erfaring fra grupperne
Vi tog en runde:
Henrik: har haft en udefra til at fortælle om trinene, Mange deltog. Arbejder på at få kontinuitet. Er
på Psyk. og Misbrugscenteret.
Anni: Kvindegruppen i Århus. Mange kommer langvejsfra.
Niels: Fortalte menighedsrådet om AA, fint, men for lidt med et kvarter. Sidder i WEB-udvalg,
hvor folk kan byde ind med at lave noget.

Ole: er med for at lytte og lære
Sven: bliver flere og flere. Mange unge. Arbejder meget med Konventet til august.
Keld: Stille og roligt. Mange gæster, og det er spændende. Printer mødereferater ud i 3-4 eks. og
tager dem med på møderne.
Helle: gruppen er i en rivende udvikling. Der arbejdes på at få gang i rotationsprincippet. Har
kontakt til Misbrugscenteret. Er sammen om tingene.
Jonna: lytter og lærer
Johanne: Gruppen er vokset enormt. Det er ”voksne mennesker”. Det går fint og vi printer også
mødereferater ud.
Niels: Det er de samme, der hjælper og arbejder. Der er ikke, mange der ”pipper”.
Pepe: ikke grupperepræsentant, men skal hilse fra Henrik, der er grupperepræsentant. fra
Markuskirken. Her tilbydes en sponsor.
Willy: ikke grupperep.
Alex: 25-30 personer hver gang. Tager godt imod nykommere. Skal til at finde en ny mødeleder.
Erik: 25-30 hver gang. Pragtfulde mødelokaler. Ikke så gode til at holde på gamle medlemmer. De
har lænet sig op ad en enkelt person i mange år.
Ernst: en dejlig ”anarkistisk” gruppe
Susanne: ikke nogen bestemt gruppe
Erland: ikke nogen fast gruppe
Søren: Engageret hjemmegruppe
11. Eventuelt
Niels: Hvad med at lave – på sigt – et regionstræf a la Stevns (fx ved Julsø)
Susanne: God idé – kunne du ikke sammensætte en råskitse.
Der blev desuden pointeret, at vi mangler en gruppe for unge (Anni) og foreslået at tage kontakt
med ungdomsgruppen i København (Søren). Sven tilsluttede sig ideen om en ungdomsgruppe og
blev opfordret ti at arbejde videre med ideen på Det Blå Sted af Susanne.
Sven og Niels fortalte, at deres grupper giver Blå Bog til nykommere
Erland sagde, at de der havde lyst kunne få et krus fra Landsstævnet
Til sidst takkede Susanne for et godt møde, hvorefter hun læste løfterne og så sluttede vi med
sindsrobønnen.
Ernst

.

