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Deltagere:

Navn Gruppe/by Rep/Observertør

Joahanne Skanderborg, mandag Suppleant 
Karen - Obs 
Marianne - obs
Niels - Grp torsdag
Henrik Horsens Grp søndag
Annemette Århus, lørd.aften Grp.rep. 
Niels Beder Grp rep

+ web region og Aa DK
Keld Ebeltoft Grp. rep
Vibeke Århus St. Pouls Grp. rep
Else Århus, Vejlby Grp.rep
Lu Århus, Møllevangsk.-kvinde Grp.rep
Lis Silkeborg, mandag Grp.rep
susanneD Århus, Viby Grp.rep
Alex Århus,Risskov Grp.rep
Svend Århus, Det Blå Sted Grp.rep
Erik Odder Kasserer, region
Allan - Obs
Jørgen Beder Obs
Ernst Århus, Markus k. lørdag Grp.rep
Henrik A Silkeborg Obs
Pepe Århus LIV-rep
Niels Odder Grp.rep
Ivan Sekretær, region
Mogens Silkeborg, tirsdag Grp.rep

bladudvalg
Helle Horsens, søndag 19 Obs
Carsten Kasserer AA DK
Charlotte Ringkøbing Suppleant

formand infoudvalg
Susanne Århus Formand region
Erland HSR rep region
Søren Næstformand region

1. Velkomst

a. Susanne bød velkommen og specielt velkommen til de, der var til deres allerførste
regionsmøde.
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b. Læsning af formålparagraf

 
2. Valg af dirigent og referent –

a. Dirigent - Søren
b. Referent – Annemette

 
3. Regionsmøder 5/9 og 28/11 2009

a. 5/9 i Laugesens Have (afkørsel ved Videbæk på omfartsvejen til Ringkøbing)
b. 28/11 flyttes til 14.11 på grund af HSR – hvis nogen vil være vært, er de velkommne

4. Godkendelse af dagsorden

a.  godkendt

5. Præsentation af de tilstedeværende 

a. se ovenstående

6. Godkendelse af referat fra møde 21. februar 2009-06-06

a. Under HSR – det er AA Danmark og Grønland, der er blevet enige om, at Grønland
nu kan klare sig selv.

b. Spørgsmål: om det er nødvendigt at indsætte rapporterne i referatet. Alex
begrundelse er, at andre end mødedeltagere ikke kan forstå indholdet uden referater.
Forslag om, at man henviser til hjemmesiden. 
Konklusion, at rapporterne ikke indskrives i referatet, men der henvises til
hjemmesiden  

7. Rapporter

a. HSR – 
i. Henrik – spørger til retsmødet om kopimaskine – Erland har ikke hørt noget

ii. Godkendt
b. Formand

i. Tilføjelse v. Susanne: fra 1.1 2010 er pladsen som regionssekretær ledig, da
Ivan går af after rotationsprincippet

ii. Godkendt
c. Sekretariatet

i. Ivan fortæller kort om sekretærjobbet: 
1. det meste arbejde er op til regionsmødet med udsending af mails og

breve
2. database – der bliver udarbejdet manual om vedligeholdelse
3. Ivan vil gerne være meget behjælpelig for arvtager og fortælle evt

interesserede om arbejdet uden de forpligter sig 
4. referat godkendt 

d. Kasserer
i. Carsten og Erik har i fællesskab fået de første tre måneders regnskab færdigt.

ii. Susanne(fmd) – spørgsmål om, hvad der kan sendes til hovedkontoret. Erland
slår fast at man tidligere har vedtaget, at kassebeholdningen ikke må gå under
25% af det budgetterede omkostninger. Der sendes 20.000 til
hovedservicekontoret.
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iii. Regnskabet er godkendt
e. Informationsudvalget

i. Charlotte rundsender de to nye pjecer og informationskuverten
ii. Bladudvalget fortæller, at mødelisten fremover inddeles efter ugedag

iii. Niels fra web fortæller, at møder på hjemmesiden fremover kommer direkte
fra AA Danmarks databaser.

iv. Rapporten godkendt
f. LIV

i. Pepe – fortæller lidt om både positive og negative reaktioner på OBS spottet
ii. Pepe efterlyser ideer til flere spots og andre tiltag

iii. Godkendt
g. Telefonvagten

i. Ernst svarer for Ole, der er forhindret
ii. Ernst har sagt ja til at overtage formandskabet fra september. Arne fra

markusgruppen har sagt ja til at være suppleant.
iii. Godkendt

h. Hjemmeside
i. Charlotte – synes, at møder der er afhold, ikke skal stå foran, men lægges i en

form for arkiv. Niels(web): på opslagstavlen står alt – men på forsiden er der
kun kommende begivenheder. Niels udtænker noget, så det tydeligt fremgår,
hvad der er afholdt..

ii. Efter rapporten er skrevet, er der sket det, at der har været hackerangreb på
AA Danmarks hjemmeside. Det skete den 21. maj – det er renset. Regionens
hjemmeside har ikke været angrebet, men der var problemer med at åbne den.

iii. Niels(Skanderborg): er det årsagen til at regionens hjemmeside ikke har
været tilgængelige i en periode. Det er det sandsynligvis.

iv. Seneste aktuelle forbedring til hjemmesiden er, at nu bliver alle møder, der
vises  i mødelisten bliver hentet direkte fra AA Danmarks database. Det
skulle fremover forhindre problemer med, at nogle møder bliver opdateret et
sted, men ikke et andet sted.

v. Niels rundsender en liste i forsamlingen, så data på de møder, man kender,
kan checkes og evt. justeres..

vi. Rapporten godkendt.
i. Bladet

i. Helle – formand for bladet skal godkendes på næste møde – derfor er
rapporten underskrevet med fungerende formand

ii. Bladgruppen håber, at regionsmødet godkender budget til gratis udsendelse
af 10 eksemplarer til alle grupper. 

iii. Forskellen på 5 eller 10 blade er 3.500 kr. pr år
iv. Bladudvalget kommer med konkret oplæg til næste gang.
v. Opfordring til at alle går hjem og finder nogen til at skrive noget.

vi. Svend, Ivan – ros
vii.  Godkendt

8. SK2009

a. Referatet er endnu ikke kommet
b. Henrik giver en kort beretning som første gangs delegeret. God og stor oplevelse og

efterfølgende er mange indtryk summet ind. Det Henrik sidder tilbage med, er, at det
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er imponerende, at så mange mennesker kan blive enige om at få AA Danmark til at
fungere. Det unikke er AA’s måde at få plads til at høre på mindretallet på. Glæder
sig til de næste år.

9. Seminar 2009

a. Dato 31.10 i Randers
b. Temaet bliver koncentreret om service i gruppen, regionerne og på landsplan. 

10. Brug af AA navnet( Vibeke redegør nærmere)

a. Som repræsentant for den nye engelske gruppe, surfede Vibeke på nettet. Her fandt
hun ud af, at AA og mange behandlingshjem er blandet sammen på en meget uheldig
måde.  

b. Niels redegør for, at AA er i gang med at få fat i de domænenavne, der er opkøbt af
andre end AA. Der er også andre initiativer i gang med omtale af AA på nettet.

c. Charlotte opfordrer til at man, når man finder et sted, hvor det er et problem, gør
HSR repræsentanten opmærksom på det, så det kan bringes videre på landsplan.

 
11. Erfaring fra grupperne

a. Vibeke, st. Pauls, Århus – det har været meget svært at komme igennem til AA-DK
og få sit møde på mødelisten. Den engelske gruppe er kommet på alle steder nu.

b. Else – Vejlby har haft samme problemer – både med at få boxblad og komme på
mødeliste

c. Ivan svarer, at det skulle blive bedre med den nye adgang til databasen
d. Johanne – grp.rep mandag har ikke modtaget indkaldelse til dette møde – det rettes
e. Henrik – grp. Rep Horsens søndag. Gruppen afholder et lille seminar om traditioner

om de første 3 traditioner i morgen. Det gøres ud fra nogle spørgsmål. Der har været
offentliggjort i Grape Wine. Det er for at gøre både gruppen og dem selv mere
bevidste om traditionerne. Sønderbrogade 16-18 – alle er velkomen. Fælles pizza
bagefter. Sidst udtalte H. bekymring om evt lukning af gruppe. Det går godt igen nu.

f. Helle – gruppen var til stede omkring en AA’er, der var på psykiatrisk modtagelse –
stærk oplevelse.

g. Niels – Beder gruppen har påtænkt at tage kontakt om fast mødetid på Østervang –
de efterlyser, om der har været gjort sådan noget før. 

h. Susanne, Viby, Århus – er begyndt med præsentation af sponsorer i begyndelsen af
møderne. Det har allerede givet resultat og forventningerne er positive.

i. Svend – Det blå sted har sponsorrunde hver gang

12. Evt. herunder løse ender 

a. AA’s landsmøde er på Bornholm i september
b. Deadline for rapporter til næste møde er 15. august
c. Helle foreslår, at der på næste møde kommer et punkt der hedder mødeliste. Det er

vedtaget
d. Arbejdet med at lave mere ens struktur i regionerne er p.t. sat i bero, da den formand,

der havde behovet er gået af.
13. Afslutning

a. løfterne læses og sindsrobøn


