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Referat  Regionsmøde lørdag den 27. november 2010 kl.10.00 til ca.. 12.30 
 

Sankt Lukas Kirke, Ingerslevs Boulevard 1, 8000 Aarhus C 
 

Dagsorden 

1. Velkomst 
a. Særlig velkommen til 4 nye deltagere og så til andre 

2. Valg af referent og dirigent. 
a. Dirigent: søren 
b. Referent: Annemette 

3. Godkendelse af dagsorden. 
a. Efter dagsordenens udsendelse er der kommet to forslag, så Susanne foreslår disse punkter 

tilføjet. Det bliver under punkt 10 

4. Præsentation af de tilstedeværende. 
a. Se nedenstående liste 

5. Fremtidige regionsmøder. 
a. Regionsmøde 5/3 2011 i Odder Kirkecenter(under forudsætning af, at lokalerne kan bookes) 
b.  28/5 i Horsens 

6. Godkendelse af referat af 4/9 2010. 
a. Susanne: punkt1: åbent regionsmøde skla være åbent regionsrådsmøde 
b. Susanne: punkt 13: regionen giver underskudsgaranti, men der betales ikke noget til 

landsmødet 
c. Helle: landsmødet går tibage til HSR og ikke regionene, hvis det ikke lykkes at få et 

landsmøde etableret. Tilbagemelding til regionsrådet om status fra landsmøde 2012 
udvalget, der så evt.giver videre til HSR 

7. Rapporter. 
a. Rapporterne er fremsendt undtagen rapport fra bladudvalget, der udleveres skriftligt. 
b. Formand – ingen kommenarer til rapport 
c. HSR  

i. – Erland ikke til stede – men Susanne beretter, at AA er gået fra et underskud på 
150.000 til et overskud på 50.000 

ii. Ernst spm. om sammenlægning af email- og telefonvagtsudvalg – kan ikke 
besvares på stedet, da Erl. Ikke er til stede. Det tages op næste gang 

d. Hjemmeside: 
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i. Det vigtigste er, at vi har fået egen adresse med www.aaregionmidt.dk  
e. Bladudvalget 

i. Der er stadig lige et par skønhedsfejl, men i det store hele kører det, og resten 
bliver rettet hen ad vejen. 

f. Telefonvagt TVU + email 
i. Stadig ingen løsning omkring mobiltelefoner – ideer/løsningsforslag er 

velkomne 
ii. Sekretæren 

1. emailadresser til alle grupper – der arbejdes vider med systemet. Det er 
endnu uafklaret, hvornår/hvorvidt regionens udsendelser også går over til 
den nye emailadresse 

2. Arne har endnu ikke modtaget brev til sin gruppe  
3. Niels: har ikke modtaget nogen mails endnu 
4. Helle: ønsker information om systemet til bladet 
5. Hvad grupperepr. Formidler videre er dennes/gruppens eget ansvar 
6. der arbejdes vider med systemet 

g. LIV  
i. Ernst: bliver Tv spot stadig sendt? Det blev genudsendt meget sent om aftenen 

for ca. 1½ måned siden, - iflg, Susanne 
h. Informationsudvalg 

i. Der har været en del opgaver at fordele efter Pepe 
ii. Kærshovedgaard og Plant et Smil er overtaget af Henrik(KgsBro) 

iii. Susanne og Henrik(kgsBro) skaber sig overblik over de materialer, vi har 
liggende 

iv. Næste møde den 12/12 
v. Henrik (Horsens) har overtaget speakerbanken. Han opfordrer alle til at melde 

sig – adresser findes i bladet og på hjemmesiden 
vi. Hvis andre vil byde ind på nogle af opgaverne – er de velkomne til at henvende 

sig til informationsudvalget og til mødet de. Søndag d.12/12 hos susanne 
i. Kasserer 

i. Vi har overført 65.000 til hovekontoret. Kasse pr i aftes: 46.479 kr. 
ii. Grupperne opfordres til at indsende penge på bankkontoen i stedet for giro, da 

dokumentationen er bedre. 
iii. Niels: Holme grupperne har altid betalt direkte til hovedkontoret. Kassereren 

opfordrer til, at de fremover går over regionen, som er prkasis. 
iv. Kontonummer findes i bladet og på hjemmesiden 
v. Der fremsendes 25.000 til hovedservicekontoret. 

j. Formand og sekretær 
i. Der har været meget ekstraarbejde da rapporterne til dette møde ikke er kommet 

ind til tiden. Kan situationen evt. bedres? 
ii. Ernst opfordrer til at fristen kun er en uge før og ikke 14 dage. Regionen 

fastholder 14 dage før og opfordrer alle til at sende rapporterne ind i tide. 
k.  

8. Valg af delegerede og suppleanter til SK 2011 
a. Susanne: vi har 10 delegerede og 2 observatører 
b. 1. år Ole + Vibeke 
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c. 2. år Carsten, Ernst og Lis 
d. 3. år Henrik (kgs bro) Niels (skdb) Henrik(Horsens) 
e. 4 år Kjeld og Svend 
f. Observatør: formand + der er ingen indstillede 
g. Formøde til SK den 9/2 aften i Århus og 2/4 lørdag – i Silkeborg. De delegerede får særskilt 

invitation   

9. SK 2011 
i. Henrik (Horsens) glæder sig til arbejdet 

10. Forslag  
a. til SK 2012 v/ Vibeke. Opfordrer til at man melder sig som obs. Da man så er inde i arbejdet, 

når man skal på. Baggrund, der mangler en beskrivelse af grupperepræsentantens opgaver 
i servicehåndbogen. Forslaget er faktisk en oversættelse fra den amerikanske service 
håndbog. Vibeke foreslår det stillet som forslag til AA DK’s servicehåndbog. 

i. Spm. Hvad er proceduren for at fremsende forslag. Henrik(hor.) svarer, at enhver 
kan indsende, men det er hensigtsmæssigt, at det er en gruppe eller noget højere 
oppe, der er forslagsfremsendere, så det har været behandlet af flest muligt. 

ii. Tidsplan: deadline er uge 42, så forslaget skal faktisk behandles af regionsmødet 
senest i maj  2011. 

iii. Vibeke: udarbejder forslaget både til strukturhåndbog og servicehåndbog i de 
rigtige skemaer og formater og fremsender til behandling på næste møde. 

iv. Henrik (horsens) meddeler som medlem at servicekonferencegruppen, at det 
behøver ikke at være tip top fpr at komme med 

v. Niels – foreslår, at det også tages i regionens håndbog 
vi. Kjeld – siger, at de delegerede ikke er forpligtet til at stemme for, selvom vi 

fremsender det 
b.  10.a forslag fra Ole om ”S” for sponsormøder 

i. Tanken om ”S” præciseres som møder, hvor der er en præsentationsrunde af 
sponsorer 

ii. Niels siger, der er vanskeligheder med databasen, så man må benytte sig af feltet 
for ”særlige kendetegn” 

iii. Annemette: hvis nogle grupper står med S og andre ikke, kan det stå som om, 
der ikke er sponsorer til stede i de andre 

iv. Preben: ser med sin lange erfaring i AA ikke noget problem med at finde 
sponsorer 

v. En del anden debat 
vi. Punktet tages op igen, så der er tid til at summe over det. 

11. HSR-repræsentant 
a. Der er endnu ikke nogen kandidater til afløser for Erland. Der for er materialet sendtmed ud i 

mødeindkaldelsen 

12. Erfaring fra grupperne 
a. Svend: Det Blå Sted spørger alle grupper i Århus, om de vil være med til konvent 

planlægning. Det foregår hver anden tirsdag og er meget spændende. 
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13. Evt. og afslutning. 
a. Carsten fra landsmødegruppen: referater er sendt med ud. Siden sidst er en fra gruppen fået 

arbejde og er trådt ud af gruppen. Der er brug for 1-2 mere i gruppen. Arbejdet skrider 
frem. Det største problem lige nu er at finde lokaler.  

b. Lokalekravene er 1 stor sal til 400.500 siddende. Herudover 15-18 indre lokaler. Lokaler 
lørdag og søndag og enkelte lokaler allerede fredag.  Der er ansøgninger om lokaler ude, 
men flere ideer er altid velkomne.  

c. Helle fra landsmøde: hvis der er grupper, der vil tage ansvar for et møde, er de velkomne til at 
henvende sig. 

d. Susanne afslutter og takker Carsten, Vibeke og Susanne for værtskabet. 

Deltagerliste 
Navn By/gruppe rolle 
Søren Horsens Næstformand i regionen 
Erik Odder Kasserer i regionen 
Henrik r.  Horsens SK delegeret 
Ole P. Skive mandag Grp.rep 
Svend Århus -Det blå Sted Grp.rep 
Willy J. Århus Obs. 
Robert Silkeborg kl. 17 Grp.rep 
Lis Silkeborg tirsd.kl 12 Grp.rep 
Jens Århus, Klostergade onsd. Grp.rep 
Niels Skanderborg tors. Grp.rep 
Preben Katrinebjergvej 95, ons kl 17 Grp.rep 
Niels Holme fredag Grp.rep 
Susanne Århus Obs. 
Helle Horsens Formand bladudvalg 
Karsten Århus, annægade sønd 15 Grp.rep 
Vibeke Århus, Sct Pouls(engelsk).  Grp.rep 
Arne Århus, Marcus onsdag aften Grp.rep 
Carsten Vejle, torsdag 13 Grp.rep 
Poul Horsens, sønd eftm Grp.rep 
Keld f. Ebeltoft Grp.rep , Fmd. infoudvalg, repr.  LIV 
Annemette Århus, vestergade lø. Aft. Grp.rep 
Niels Beder Grp.rep, hjemmeside region, IT udvalg land 
Hans-
Michael 

Århus Medl. bladudvalg 

Ernst Århus, Marcu lørd. Grp.rep, reg.rep TEU(telefonudvalg) 
Ole Horsens Sekretær i regionen 
Susanne Århus Formand region midt 
   
   
   
 


