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INDKALDELSE TIL REGIONSMØDE: 
Lørdag d. 1/12 2012 kl.10.00 

Ebeltoft Sognegård 
Kirkegade 13 
8400 Ebeltoft. 

Kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 
Tilmelding senest torsdag d. 29/11 – 2012 til: 
Keld: e-mail: farver-k@hotmail.com eller tlf.:29 24 48 53 
  
Dagsorden: 
 
01 Velkomst. 
02 Valg af ordstyrer. 
03 Godkendelse af dagsorden. 
04 Præsentation af de tilstedeværende. 
05 Godkendelse af referat fra møde i Skive d. 1/9 2012. 
06 Rapporter. 
07 Godkendelse af revideret håndbog for region Midtjylland. 
08 Valg af HSR repræsentant nr. 2. Se ansøgning. 
09 Valg af 4 førsteårsdelegerede til ServiceKonferencen. Se ansøgninger. 
10 Evaluering af afholdte seminarer (traditioner og koncepter) samt påtænkt seminar for 
      grupperepræsentanter efterår 2013. 
11 Erfaring fra grupperne. 
12 Eventuelt og afslutning. 
 
Vel mødt til en konstruktiv dag til gavn for den lidende alkoholiker. 
Søren 
 
Regionsmøder 2013: 
Lørdag d.16/02: Odder. 
Lørdag d.08/06: Horsens 
Lørdag d.28/09: Århus 
Lørdag d.30/11:? 
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Formandens rapport. 
 
Siden sidste regionsmøde, har regionsrådet afholdt møde. Charlotte, Ringkøbing, der allerede er 
tilknyttet AA Danmarks Servicehåndbogsudvalg er nu også medlem af Regionmidts 
håndbogsudvalg, sammen med Ole, Horsens og undertegnede. 
På sidste regionsmøde, blev spørgsmålet om konventmateriale kunne benyttes i forbindelse med 
Skanderborg Festival bragt op. Regionsrådet fandt at man kan det. 
Regionsrådet har påtænkt at afholde seminar for grupperepræsentanter i efteråret 2013, bl.a. for at 
få flere grupper i regionen involveret i service. 
Vi mangler en gruppe, der kan stå for det sidste regionsmøde d. 30/11 – 2013. Det må meget gerne 
være en gruppe, der geografisk ligger i yderkanten. 
Glædeligt er det, at der har været stor interesse for at besætte de poster, der er ledige i regionen. 
Der afholdes det årlige budgetmøde primo januar 2013 i regionsrådsregi. 
 
Søren 
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HSR Repræsentanten 
RAPPORT FRA HSR-MØDE, D.8/9 2012. 

  

Af hensyn til forståelsen og læseligheden er det besluttet at forkortelser bør udelades i fremtidige 

referater.  

På HSR-mødet d.24/11 2012 deltager kun HSR-medlemmer, da hovedopgaven denne dag vil være 

gennemgang af forslag m.v. til Servicekonferensen 2013.  

12 +12 på grønlandsk er udkommet. Vi sælger også den grønlandske udgave fra vores 

litteratursalg og overskuddet går ubeskåret til AA Grønland.  

Der bliver fremover en note på hjemmesiden vedr. tilmelding/framelding angående møder, så 

grupper kan blive opmærksomme på, om der skulle være problemer med postleverancerne.  

Økonomiudvalget har p.t. ingen formand da Willy har trukket sig med øjeblikkelig virkning.  

Vores verdensdelegerede Mogens skal på verdenskonferencen holde et indlæg om sponsorship 

landene imellem. Indlægget vil omhandle hvorledes Danmark har fungeret og fungerer som 

sponsor for Grønland på godt og mindre godt. 

Grønland har d.13-14 oktober 2012 etableret deres første Servicekonference, som de 

strukturmæssigt vil vedtage i 2013.  

Litteratursalget er for opadgående, men der mangler fortsat folk til det praktiske.  

Vedr. AAs økonomi er der p.t. et mindre underskud end budgetteret.  

Den fremtidige struktur på HSR-møderne er blevet debatteret og det vedtoges, at Joan, Reg. 

Nordsjælland samt UT udarbejder hver et konstruktivt forslag til hvordan møderne bedst afholdes. 

Forslagene er med på HSR-mødet d.24/11 2012 

                                                                                                                                                                              

HSR-medlemmer deltog i Landsmøde 2012 og havde fået stillet lokale til rådighed ,såfremt nogle 

måtte ønske at høre om arbejdet i HSR. Desværre kom der ingen, men dette skal nok ses i 

sammenhæng med den manglende præsentation af HSR i plenum.  

HSR og kun HSR afholdt d.3/11 2012 seminar vedr. koncepterne. Det drejede sig især om 9. og 10. 

koncept, der omfatter ledelse i AA men også det ansvar, den enkelte påtager sig, når man vælges 

til en servicepost. 
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Til slut ønskes Regionen en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nyt år med masser af 

service, til gavn for alkoholikeren, der stadig lider. 

  

Mange AA-hilsner 

Susanne, HSR-rep. 
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Kasseren 

AA  Region Midtjylland  Regnskab 2012 

 

Perioden 1/1 - 31/ 10 2012 

Indtægter: 
Faktisk  Budget  

hele 2012 
Rest  % til rest  

01 - Hattepenge 83.886 100.000 16.115 16,1% 
02 - Infoblad 0 0 0 0,0% 
Indtægter i alt 83.886  100.000 16.115 16,1% 

     Udgifter: 
    Kørsel: 
    03 - Regions- og rådsmøder 1.237 4.000 2.763 69,1% 

06 - infomøder og Regionsnyt 825 2.500 1.675 67,0% 
07 - SK formøde 2012 1.356 1.000 -356 -35,6% 
08 - SK  2012 220 1.000 780 78,0% 
Kørsel i alt: 3.638  8.500 4.862 57,2% 

     Møder: 
    09 - regions- og rådsmøder 1.094 3.000 1.906 63,5% 

11 - Regional Information 0 5.000 5.000 100,0% 
12 - Infomøder  543 1.000 457 45,7% 
13 - SK 2012 formøde 1.465 1.500 35 2,3% 
14 - Regionsnyt 0 1.000 1.000 100,0% 
Møder i alt 3.102  11.500 8.398 73,0% 

     Øvrige udgifter: 
    15 - telefon og internet (sekretariat) 0 2.000 2.000 100,0% 

16 - telefon og internet (regionsråd) 3.000 3.000 0 0,0% 
17 - porto 1.583 6.000 4.417 73,6% 
18 - Skanderborg Festival 3.386 5.000 1.614 32,3% 
19 - Regionsnyt 0 6.000 6.000 100,0% 
20 - kontorartikler 388 2.000 1.612 80,6% 
21 - Servicekonference 2012 17.556 19.000 1.444 7,6% 
22 - diverse 1.588 2.000 412 20,6% 
Øvrige udgifter i alt 27.501  45.000 17.499 38,9% 

     Udgifter i alt 34.241  65.000 30.759 47,3% 

     Resultat åtd 49.645  35.000 -14.645 -41,8% 
Primo 29.246 

   Overført til hovedkontor 50.000 
   Beholdning pr. 30.06.12 28.891  
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Sekretæren 
I regionen er der 97 grupper hvoraf de 66 er oprettet på Gmail og 31 mangler. Der er siden 
sidst oprettet 2 nye grupper: 

  1 i Herning søndag kl. 19:00 

  1 i Juelsminde onsdag kl. 19:00 

 

Derudover er håndbogen for Region Midtjylland ajourført og medsendes. 
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Information/LIV 

 
AA-Regionsmøde  d. 1. dec. 2012 

RAPORT FRA INFORMATIONSUDVALGET. 

Sidste møde afholdt d. 25. sep. 2012.  

Der er fortsat AA-besøg på Kærshovedgård 

Henv. fra skoler og andre uddannelsessteder er blevet besvaret, bl.a. er der blevet speaket 
og oplyst om AA på Marselisborg Gymnasium. 

Der har været deltagelse i arrangementet ”Frivillighedsdag” på Bispetorv i Århus. 

Den udsendte invitation fra alkoholrådgivningen til AA grupper i Århus, om et møde, 
vedr. mulighed for samarbejde, blev gennemgået og drøftet, på mødet d.25. sep. Det blev 
besluttet at sende repræsentanter fra informationsudvalget til mødet. 

Der arbejdes pt. med muligheden for at starte et AA-møde på Østervang. 

Informationsudvalget har valgt Sara som suppleant til Liv. – og forventer valget godkendt 
på Regionsmødet 1. dec. 2012.  

 

 

RAPPORT FRA Liv. 

Udover de eksterne informationsopgaver rundt i landet, har der ikke været de store 
aktiviteter i udvalget. 

Sidste møde afholdt d.17. nov. Desværre uden deltagelse fra Region Midt. Et kort 
mundtligt referat fra mødet, vil fremkomme på Regionsmødet 1. dec. 

 

 

 

                                                                                                                           Keld F.  
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IT/Hjemmesiden 

 

Orientering om ”Hjemmesiden” 
Region Midtjyllands hjemmeside www.aaregionmidt.dk:  
Alle referater fra TVU/TEU møder fra 2007-2012 er lagt på hjemmesiden. 
Links og QR-koder til mødelister til smartphones er tilføjet forsiden. 
Herudover løbende opdateringer. 
IT-udvalget: 
En af AA's faste udvalg, som regionens webmaster er medlem af. 
På mødet den 16. september 2012 på kontoret i Thorsgade, der af en række 
grunde var det første møde i udvalget siden 20 november 2011, blev det 
forløbne års relativt få IT-tiltag gennemgået. 
Mødelister og apps til smartphones blev demonstreret og drøftet. 
Herudover blev drøftet og fremsat tre forslag til SK2013, om at gøre 
dagsordner og referater fra udvalg, kontormøder og daglig ledelse åbent 
Tilgængelige på www.anonyme-alkoholikere.dk 
Næste møde i IT-udvalget er 25. november 2012 på kontoret i Thorsgade. 
Blandt emnerne er udvalgets kommissorium, samt igen sider til smartphones. 
Der er nok mere nyt på regionsmødet den 1. december. 
Niels 
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Telefonvagtudvalget 

 

Rapport fra TEU til regionsmødet i Ebeltoft den 1. december 2012 
 
Den 06.10.12 holdt vi TEU møde i Århus. Jane P. er indtrådt i TEU og 
efterfølger Werner som kontorvagtkoordinator. Ingerlise fortalte, at 
hjemmevagtordningen fungerer godt. Der er i øjeblikket stor udskiftning i 
hjemmevagterne, så du er meget velkommen til at melde dig, hvis du er 
interesseret i at blive telefonvagt. Du skal have 1 års sammenhængende 
ædruelighed, kendskab til programmet, ikke nogen økonomisk tilknytning til 
et alkoholbehandlingssted og et ønske om at bringe budskabet videre. Er du 
interesseret i at høre mere så ring til Ingerlise: 86 76 11 66. Hjemmevagtens 
længde er på 2-5 timer ad gangen, og du har typisk én vagt om ugen eller én 
hver 14. dag. Du vil blive hjulpet i gang af en erfaren vagt. 
Jane fortalte, at der mangler 10 kontorvagter, som hun arbejder på at få besat. 
Næste erfaringsudvekslingsmøde for hjemmevagter Vest for Storebælt 
afholdes i foråret 2013 – dato og sted besluttes senere. 
Region Syd og Region Nordjylland anbefalede at afholde Temadage for 
telefonvagter, e-mailvagter, hjemmevagter og kontaktpersoner. 
I øjeblikket er det ikke muligt at lægge referater fra TEU-møder på AA's 
hjemmeside, men de ligger nu på regionens hjemmeside fra 2007 og 
fremefter. 
Næste TEU møde afholdes lørdag den 2. marts 2013, kl.11:20-15:30 på 
Hovedservicekontoret i København 
Kh. 
Ernst 
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Ansøgning 
Til 

Regionens rådet 

 

Vejle d. XX november 2012 

 

Jeg hedder Michael Jensen og 46 år. Jeg er udlært bygningssnedker og har arbejdet inden 
for faget næsten altid. Så har jeg trænet judo og været instruktør/dommer i sammenlagt 
20 år. Nu er jeg frivillig på en cafe/værested 2-3 gange om mdr. Pt. tager jeg 9. klasse og 
går alt som det gerne skulle, så fortsætter jeg på pædagogseminariet, hvor hovedmålet er 
unge mennesker med sociale problemer.  

Efter ca. et ½ år i fællesskabet blev valgt jeg til kaffebrygger, på utallige opfordringer. Det 
blev til kaffebrygning i to grupper sideløbende med hinanden, i 6 mdr. Der begyndte jeg 
rigtig at tage AA til mig. Da fandt jeg først rigtig ud af hvad fællesskabet betød for mig og 
min ædruelighed samt vigtigheden i det sociale før og efter møderne. 

Jeg deler mødelederposten i søndermarksgruppen, men er gerne mødeleder hvis der 
mangler, så det er blevet til nogle stykker i de mange forskellige grupper jeg kommer i. 

Pt. Er jeg gruppeansvarlig for lørdagsgruppen i Vejle. 

Udover de møder jeg tager i Vejle, så kommer jeg til møder udenbys 1-2 gange om ugen, 
som er meget givtig og vigtig for mig og min ædruelighed 

Jeg har været i gang med en anden fra fællesskabet, med at starte en gruppe op på 
grønlandsk, fordi jeg var blevet kontaktet af nogen grønlændere, begrundelse var at de 
havde nemmere ved at dele på grønlandsk, det blev desværre ikke til noget. 

Så har jeg været på et par seminarer som omhandler traditionerne og koncepterne, de har 
været utrolig spændende og lærerige, samt en kæmpe gevinst at have deltaget i. 

Jeg søger ind som førsteårsdelegerede, fordi jeg synes at AA organisationen er spændende 
og livsnødvendige for mig. Jeg har lært lidt om organisationen og det gør at jeg gerne vil 
sætte mig mere ind i AA som helhed, fordi jeg synes at det er spændende og interessant 
samt at det kan hjælpe mig selv og andre fremover. 

Mvh. 

Michael B. L. Jensen 
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Ansøgning 
 

 

Mit navn er Peter, og jeg er alkoholiker. Jeg har snart tre års ædruelighed bag mig, efter at 
jeg i slutningen af 2009 var i behandling på Helioscentret. Behandlingen var en kickstart, 
men AA har siden været en betydende del af mit daglige liv. Det er AA og de 12 trin jeg 
kan takke for, at jeg hver dag med hånden på hjertet kan love mig selv, at jeg ikke vil 
drikke i de næste 24 timer.  

Igennem mit virke i sundhedssektoren har jeg både som kollega og arbejdsgiver mødt 
lidende alkoholikere. Jeg har set den afgørende forskel erkendelsen af magtesløsheden og 
ønsket om at holde op med at drikke gør for den enkelte.  

Derfor er jeg aktiv som sponsor efter store bog, og ønsker dermed at gøre en forskel – være 
med til at hjælpe andre. Jeg er grupperepræsentant for Markusgruppen onsdag aften i 
Århus, og har i en periode også været mødeleder. Denne post har jeg nu ladet gå videre, 
for at kunne hellige mig sponsoropgaven, og om I vil, opgaven som delegeret til 
Servicekonferencen. Jeg stiller mig ydmygt til rådighed.  

Peter. 
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Ansøgning 

 
Jeg hedder Preben Juhl Mark – jeg er alkoholiker. 

Jeg er 51 år, og har været ædru siden 16. juni 2002 og har været i længerevarende 
behandling på Tjele. 

AA har været en fast del i mit ædru liv og har taget serviceposter i grupperne i 
Nord/Vestjylland. Jeg har gennemgået trinene i sommeren 2011 og været 
grupperepræsentant i Skive mandags gruppe siden 1. april 2012. Jeg har været med til 
landsmøde i 2011 og 2012. 

Jeg bor sammen med Inga i Holstebro, hvor vi sammen holder hus, have og nyder den 
vestjyske natur. 

Jeg stiller mig til rådighed som delegeret til SK. 

 

Preben Juhl Mark 
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Information fra HSR sekretær 

 
Siden med gruppeændringer i forbindelse med årsskiftet 2012/13 er nu fungerende på 
AA’s hjemmeside. 

Den findes i menuen på hovedsiden: Årsskiftet 2012 -2013    

På siden findes både oversigten og linket til at meddele ændringer. 

 

Skule du falde over en fejl eller misforståelse, bedes du meddele det direkte til Niels på 
mailadressen: niller@nelosoft.dk  

 

 

Kærlig hilsen   

 

Leon 

Sekretær 

Telefon 29 66 91 87 

 

Hjemmeside: www.anonyme-alkoholikere.dk 

 

 

 

 

 


