
  Anonyme Alkoholikere 

  Postboks 320 

  8700 Horsens 

  Bank: 1551 0912646 

  Tlf.: 2093,9285 

  E-mail: aa.dk.regionmidt@gmail.com 

Servicekonference den 26 og 27. april 2014 
Tema: De tre overleveringer – vigtigt for alle generationer 

 

 

INDKALDELSE TIL REGIONSMØDE 
Lørdag d.1. februar 2014 kl. 10.00 

”Det Blå Sted” 
Jægergårdsgade 2a 

8000 Aarhus C 
 
Kaffe og rundstykker fra kl. 09.30. 
Tilmelding senest torsdag d.30/1 – 2014 til: 
Chenett: Helst på mail: faldorf@hotmail.com ellers på SMS til 23 861 606 
 

Dagsorden Referat 

01. Velkomst Formanden bød velkommen og oplæste 
formålsparagraffen 

02. Valg af ordstyrer Ernst blev valgt 

03. Præsentation af de tilstedeværende Afbud fra Dorthe (SK delegeret) 
Bordet rundt – sammen med deltagerliste 

04. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

05. Godkendelse af referat fra 
regionsmøde i Skjern den 30. november 
2013 

Godkendt 

06. Work Shop Emne: Hvordan bruges AA’s midler til at 
nå den lidende alkoholiker? 
Niels Otto kom med et oplæg til et kort 
gruppearbejde. 
Gruppe 1: 
Hvad kan grupperne gøre: annoncering i 
lokalavisen ( god erfaring fra Odder) 
Annoncering – brochurer – omtale i pressen 
Kan regionen hjælpe økonomisk? 
Afklares!!!.  
Regionsplan: deltager på festival 
Seminar om ”anonym men ikke usynlig” 
Bannerreklamer – ad works på Google 
Afklares!! 
Gruppe 2: 
Konvent – snakke program 
Pulje til underskudsgaranti til konventer 
”vi har pengene kom og brug dem” 
Litteratur – giv bøger væk 
Hvornår er en alkoholiker lidende? 
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Møder alternative steder?  
Evt. stand Salten Marked. Rundt på 
gymnasier.  
Forklare sygdombegrebet 
Gruppe 3: 
Kontakt med misbrugscentre – præster – 
lokale på Skejby sygehus. Flere seminarer  
af forskellige slags.  
Kræver mennesker/ hvordan aktivere man 
alle regionens grupper. 
Fremlægge brochurer på mødesteder (efter 
aftale) 
Alle former for uddannelsesinstitutioner 
bør orienteres om AA. 
Tag ideer med hjem til grupperne og 
HANDL!!!! 
Forslag om INFO udvalget på næste møde 
(29. maj 2014) 

07. Rapporter herunder budget 2014 
a. Formanden 
b. HSR 
c. kasseren 
d. Liv og info 
e. telefonvagt 
f. WEB og IT 
e. sekretæren 
 

a. intet udover rapporten, der er godkendt 
b. Gang i region Nordjylland – godkendt 
c. gennemgang af regnskab og budget – 
godkendt 
d. intet at rapportere fra regionens INFO 
udvalg. Kjeld redegjorde for arbejdet som 
regions repræsentant i Liv. Regionen 
mangler p.t. en repræsentant. 
Oversætte Lægens Synspunkt fra Store Bog  
I gang med at indsamle indhøstede 
erfaringer med foretagne kontakter. 
Godkendt. 
e. ingen rapport. Ernst rapportede at der er 
nye under oplæring . Ny kontrakt med 
Telia med prisreduktion til følge. Godkendt 
f. Web:Arbejdet skrider fremad. Der er 
udgivet vejledninger til den nye 
hjemmeside. 
  IT: Skype møde – forsøg på at holde 
udvalgsmøde på denne måde – godkendt 
e. godkendt 
 

08. Valg af ny sekretær for regionen 
       (på regionsmødet i Skive 

Ole redegjorde kort for arbejdet og bad om 
anmodninger. 

09. Servicekonference Læs bilagsmateriale til worksshops 

10. Erfaring fra grupperne Ivan: Ny gruppe i Silkeborg Søndag 14-15 
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”lad den blå bog tale”  
 

11. Eventuelt og afslutning Anette: Workshop emne med ud. Men 
fleksibelt af hensyn til hvad der sker 
Kirsten: Tidspunkt fra og til. Meld møderne 
ud så vi kan se flere deltagere.  

 
Vel mødt til en konstruktiv dag, til gavn for den lidende alkoholiker. 
Resterende Regionsmøder 2014: 
Lørdag d.31/05 Skive. 9.30-13.00 
Lørdag d.13/09 Brædstrup. 9.30-13.00 
Lørdag d.22/11 Ry. 9.30-1300 
Seminar i Aarhus, Grønnegade Lørdag d 4/10 – 2014. 9.30-15.00 
Formøde for delegerede, Grønnegade lørdag d.5/4 – 2014 kl.09.30-15.00. 
 

 


