1) Referat regionsmøde lørdag den 29. maj 2010 kl.10.00 til ca.. 12.30
2) Kirkecentret, Kirkebakken 4, 8660 Skanderborg
3) Velkomst.
a) Velkomst ved fomanden

4) Valg af dirigent.
b) Søren valgt

5) Næste regionsmøde 4/9 hvor ???
c) Århus melder sig i Lukas kirkens Sognegård

6) Godkendelse af dagsorden
d) godkendt

7) Præsentation af de tilstedeværende.
e) Se liste

8) Godkendelse af referat fra regionsmøde 13/2.
f)

godkendt

9) Rapporter.
g) Formand

i) fremsendt rapport:
ii) regionsrådet har holdt opsummerende orienteringsmøde med snak m tingene
iii) Igen i år er der delegerede, der har meldt fra i sidste øjeblik, så man har været nødt til at betale for
dem alligevel. Regionsrådet lægger op til fremover at vælge delegerede meget før, så den enkelte
delegerede har bedre mulighed for at forberede sig på opgavens indhold.

iv) Der er skal snart ske udskiftning af de ledende poster i hht. rotationsprincippet
(1) HSR repræsentant skal afløses ved SK 2011 – ny kandidat sla findes inden
(2) Formand skal rotere i november 2011
(3) Næstformand skal også rotere i november 2011
h) Blad

i) Efterlyser flere medlemmer af gruppen
ii) Mødelisten i det sidste blad, var en gammel udgave – det var en fejl. Normalt tages mødelisten fra
nettet, der er den mest opdaterede.

i)

j)

Sekretæren
i)

Ivan takker af efter 4½ år. Han ser tilbage på en post, hvor han har lært meget og fået meget

ii)

Formanden – Susanne takker Ivan for tiden og samarbejdet

HSR repræsentant

k) Til de udsendte rapporter:

(1) Spørgsmål til forholdene om DAINT – Erland afklarede så godt som muligt, og i øvrigt er sagen
ikke afsluttet

(2) Ang. Penge til AA’s 75 års fødselsdag. Der foreslås at man i stedet for annoncer i stedet
kontakter en journalist, der skriver om AA. Det koster ikke noget.

(3) Spørgsmål til undersøgelse, som HSR vil aflyse, firdi man ikke har penge til det. Niels mener,

det er en SK beslutning, og så må HSR gøre det. Erland fastholder, at HSR også er ansvarlig
for AA’s økonomi. Undersøgelsen er droppet indtil videre

ii)

Lis: p.g.a. AA’s økonomi burde der opfordres til at grupperne får pengene sendt ind, så de ike
ligger rundt omkring.

iii) Supplement til rapport:
(1) kopimaskinen er nu afhenetet, da der er gået 3 år siden reklamationen. Der er indkøbt en ny
maskine – ikke leaset – og den er billigere i drift.

(2) Orientering til evt. kandidater til ny HSR repæsentant: Erland bruger op til 20 weekends om året
i alt til service, HSR møder, regionsmøder + udvalg og seminarer . Det ville være ønskeligt at vi
fik valgt en på mødet i november, så vedkommende kan godkendes på SK 2011

l)

Informationsudvalg

i) Den afgående formand er ikke til stede. Kjeld (Ebeltoft) fremlægger det skriftlige.
ii)

Informationsudvalget får hyppige henvendelser fra uddannnelsessteder o.l om foredrag og
interviews

iii) Spørgsmål: er der er tænkt noget på den 10.6.2010 AA’s 75 års fødselsdag. Svar: Nej, men de

enkelte grupper er da velkomne. Silkeborg info. Gruppe afholder fødselsdag med kaffe og kage.

iv) Skanderborgfestival: Udvalget står for planlægning. Pepe samler frivillige – man kan henvende sig
til ham.

v) Næste møde i informationsudvalg 17/8. i Ebeltoft. Informationsudvalget er ikke noget, man bliver

valgt til. Alle, der har interesse i at gøre et stykke arbejde i information er velkomne. Hold øjemed
hjemmesiden om tid, sted og tilmelding!

vi) Inf har udarbejdet en kuvert til grupperepræsentanter til videregivelse omkring information i
grupperne. Grupperepræsentanter kan få en med hjem.
m) Telefonvagtsudvalg
i)

Der kan altid bruges flere vagter og kontaktpersoner

ii) Der har været erfaringsudvekslingsmøde i Århus. Man vil gene have nummeret, man skal henvende
sig til for at blive telefonvagt på hjemmesiden. Ernsk fremsender konkrete fakta.

iii) Spørgsmå: Hvor lange er weekendvager. De er 8-13 13-17.30 17.30-21.30 21.30-23.30
n) Hjemmeside/ IT udvalg

i)

Niels takker Ivan for godt samarbejde

ii) Antallet er gået væsentlig ned efter den nye landsdækkende hjemmeside er gået i luften. Måske

fordi det er svært at finde på den landsdækkende side. Niels foreslår et direkte navn til regionens
side. Andre regioner har selvstændige navne. Der stilles forslag til næste regionsmøde, så det kan
godkendes

iii) Hvis man vil have noget på hjemmesiden, kan det sendes til Niels eller sekretæren. Proceduren er,
at hvis det er helt nye ting, skal det godkendes i regionsrådet. Hvis det er opdateringer sker det,
bare det bliver sendt til Niels.

10) Regnskab og budget.
o) Godkendt – der er sendt 25.000 til AA på landsplan

11) Hattepenge.(Oplæg ved Erland)
p) Aa forventer et underskud på 150.000 i år. Der er nedsat et udvalg, for at se på, hvordan der kan
komme flere hattepenge. Udvalget har tænkt – tankerne er dog endnu ikke behandlet i HSR –
i)

Det er vigtigt, at det ikke kommer til at opfattes som kontingent

ii)

Man vil arbejde på mere information til grupperne om, hvad hattepengene går til

iii) Der er også tanker om en ekstra indsamling i grupperne med et følgebrev. Det bliver dog modtaget
med en vis skepsis til mødet.

iv) Man kan finde noget om hattepenge på regionens hjemmeside. Erland opfordrer til, at man udskriver
den og fremlægger i grupperne

v) Sp. Er der også tanker om besparelser? Sv. Det er der gjort. Der er sparet ca. 100.000

vi) Ivan foreslår, at både boksbladet og regionsbladet udsendes som B-post. Her kan spares meget.
vii) Erik – har konstateret, at nogle grupper faktisk ikke ved, hvor man skal sende penge hen.
viii) Willy har været med i udvalget. Der er kommet nogle ideer til besparelser, der fremsendes til

HSR. En del af besparelserne skal dog igennem og godkendes på SK, da de i sin tid er vedtaget
her.

ix) Arne fortæller at efter, det har været sagt i gruppen at AA mangler penge, er indtægterne faktisk
steget. Det er vigtigt at sige det – alle – også gamle – må høre det flere gange.

x) Erik påpeger, at det også er udtryk for flere aktiviteter som konventer m.v.

12) Valg af ny sekretær for Region Midtjylland.
q) Regionsrådet opstiller Ole. Ole har i det sidste ½ år været føl hos Ivan. Ole er valgt

13) Godkendelse af ny formand for Informationsudvalget og LIV-repræsentant
(Keld)
r)

Keld er valgt

14) Regionsrådets sammensætning.
s) Reg. Råd består nu af: fomand, næstformand, sekretær, kasserer, HSR rep og formand for inf.udvalg.
Da der nu er kommet flere udvalg (webudvalg, håndbogsudvalg, bladudvalg) skulle disses formænd
egentlig også været repræsenteret i regionsrådet.

t) Regionsrådet har drøftet det. Rådet synes, det bliver mere enkelt, hvis formanden for inf. Udtræder og

så kan man indkalde alle formænd efter behov, eller de kan henvende sig til formanden. Det tages op til
afstemning til næste møde.

15) SK 2010
u) Referatet er udkommet – det tages med på næste møde

16) En 1.gangsdeltagers oplevelse af SK 2010
v) Lis, Carsten, Ernst og Vibeke(obs) berettede…

17) Erfaring fra grupperne
w) Erik Beder – har forsøgsvis oprettet en gruppe på facebook. Det bruges til at lægge links ud og udveksle
kørelejlighed m.v. Den hedder ikke AA og er egentlig udenfor.
x) Poul Horsens – der er startet en ny gruppe med åbne møder søndag 11.30. det er et 11- trinsmøde med
refleksion og eftertanke. Der er også kommet pårørende, der har delt. Der har også været inviteret en
præst med, der deltog i et møde og efterfølgende snak.
y)

Svend gør opmærksom på et konvent i august i Århus. Formøderne er 2/6, 16/6 30/6og
ALLE ER VELKOMNE til at deltage i planlægningen.

KL. 20.45

z) Lis silkeborg. Informationsgruppen i Silkeborg fejrer Aa’s fødselsdag. De har også fået en kontakt til den
ugentlige gratis uddelte avis om at få en lille artikel i, når der sker noget specielt

aa) Lis – der er startet et nyt møde tirsdag kl. 12 i Silkeborg i pavillonen
bb) Meditationsmøde i klosterkirken i Horsens søndage kl. 19. Man skiftes til at komme med et oplæg om
trinenene – dog 1.,2.,3. hvis der er nye. Der har også været kontakt til en præst, hvor de går til
meditation med hende.

cc) Silkeborg spørger om der er stemning for et seminar med folkene fra ”der findes en løsning” en lørdag
formiddag. Hvis man er interesseret kan man henvende sig til Lis.

dd) Henrik deltog i Store Bog seminar med de samme mennesker i Silkeborg sidste år. Det var rigtig godt!

18) Evt.
ee) Lis spørger om regionsmødet aldrig afholder gruppesamvittighedsmøde. Formanden: Det har der indtil
nu ikke været.

ff) Helle takker for 4 år i SK.
gg) Helle foreslår ny oprettelse af sponsorbank

hh) Ernst efterlyser frist for aflevering af rapport – det er 3 uger før mødet
ii)

Henrik efterlyser besparelser på SK. Erland: der arbejdes med at finde et sted, der måske er billigere.

jj)

Susanne takker af – især tak til Skanderborg for forplejning og husly.

kk) Afslutning med løfterne og sindsrobøn

19) Deltagere
Navn
Søren
Henny
Erik
Annemette
Willy
Niels
Keld
Pepe
Arne
Henrik
Henrik
Ernst
Lis
Henrik r.
Anita
Helle
Karen
Lars
Laila
Leif
Poul
Peter
Johanne
Pia
Erik
Karsten
Vibeke
Robert
Ole P.
Svend
Niels L.
Ole K
Ivan
Erland
Susanne

Gruppe/By
Horsens, søndag
Brædsturp
Odder
Århus, vesterg. Lø.af
Århus
Beder
Ebeltoft
Århus
Århus, Markus onsd.
Århus, markus
Århus, markus onsd.
Århus, Markus lø.eft.
Silkeborg mandag
Horsens
Horsens
Horsens
Kolt
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Horsens søn. Middag
Horsens tirsdag
Skanderborg
Århus st. Annæ sø.eft
Århus lukas fre.aft
Århus str. Annæ sø.eft
Århus, st. Pouls lø aft
Silkeborg lø. Kl. 16
Skive man
Århus, det blå sted
Skanderborg torsd.
Horsens
Århus

Rep./obs.
Næstformand regionen
Obs
Kasserer
Grp.rep
Obs
Grp.rep / web
Grp.rep
Afg.LIV rep, Infoudvalg
Grp.rep
Grp.rep.suppl.
Obs
Grep.rep – TVU rep
Grp.rep
Obs
Obs
Bladudvalg
obs
Obs
Obs
Obs
Grp.rep
Grp.rep
Obs
Obs
Grp.rep
Grp.rep
Grp.rep
Grp.rep
Grp.rep
Grp.rep
Grp.rep
Obs.
Sekretær
HSR repræsentant
Fromand for regionen

