Formands rapport
Velkommen tilbage til servicearbejdet efter veloverstået Servicekonference og tak til Jer der deltog.
I år var det en spændende konference med mange konstruktive emner og debatter,der alt sammen
lover godt for det fremtidige arbejde.
Regionsarbejdet glider stille og roligt krydret med nye tiltag bl.a. åben information og
forberedelserne til Skanderborg festivalen er også gået i gang.
Endnu en gang vil jeg opfordre alle grupper til at vælge en grupperepræsentant--og osse gerne en
suppleant--det er af stor vigtighed,at alle grupper er repræsenteret i regionsarbejdet til gavn for den
lidende alkoholiker.
Det er osse i dag vi skal sige farvel til vores regionssekretær Ivan, der roterer ud efter "endt
tjeneste".På regionsrådets vegne vil jeg gerne sige dig tak for det store arbejde du har lagt i regionen
og vi håber osse,at se dig fremover.
I ønskes alle en god og solrig sommer.
Kærlig AA-hilsen Susanne.

RAPPORT fra BLADUDVALGET

Bladudvalget har holdt et par møder siden sidst , Rene er gået ud af udvalget på grund af for
lidt tid
men det lykkedes alligevel at få et regionsblad ud . Det skulle nu være på plads med blade til
regionsudvalgt osv . Vi kunne godt ønske os 1-2 mere til at være med til at lave bladet. vi vil
endnu engang opfordrer til at der skrives til Bladet .

Venlig hilsen
Bladudvalget
Helle

Nyt fra Sekretæren!
Så er det mit sidste regionsmøde og jeg vil gerne takke for 4. spændende og givne år. Det er med
blandede følelser jeg stopper, dels fordi jeg syntes at regionsarbejde er så vigtigt for at vores
fællesskab kan bestå og for at regionen bliver tegnet så bredt så muligt, så der er plads til alle
alkoholikere.
Så endnu en gang tak for godt samarbejde og god arbejdslyst til min efterfølger, for hvem jeg vil stå
til rådighed med min erfaring.
Vi ses derude
Ivan.
Ps. Rent praktisk skal i nok få mail adr. og tlf. der skal bruges fremover. Både på hjemmesiden og
besked på mail til gruppen.

