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REFERAT AF REGIONSMØDE DEN 22.11.2014 
Kildebakken 1, 8680 Ry. 

 
01. Velkomst. Formanden bød velkommen, der blev 

afholdt et øjebliks stilhed og AA's 
formålserklæring blev oplæst. 

02. Valg af ordstyrer. Henrik blev valgt. 
03. Præsentation af de tilstedeværende. Liste gik rundt.  
04. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt uden 

kommentarer. 
05. Godkendelse af sidste referat(13/9-2014) Referatet blev godkendt. 
06. Workshop. 1. Hvordan støtter vi bedst op om nye, der 

deltager i deres første regionsmøde? 
2. Input om hvordan vi kan gøre 
regionsmøderne bedre? 
3. Forslag til nye tiltag i regionen. 
 
Referater fra de respektive 4 grupper er 
vedlagt i bilag 1. 

07. Rapporter. Formandens rapport: godkendt. 
HSR rapport : godkendt 
Økonomi: Der er indkommet ca. 80.000 i 
hattepenge. 
Flere grupper sender hattepenge direkte til 
AA-dk og ikke til regionen. 
Der blev delt at grupperne bruger de 
hattepenge som  de skal for at dække 
diverse udgifter, overskud kan sendes til 
regionen som derefter bruger den del der 
dækker regionens udgifter hvorefter rest 
beløbet - en fornuftig reserve sendes til AA-
dk. 
Det foreslåes at vi sender 20.000,- til AA-dk, 
hvilket regionsmødet blev enige om.  
Rapporten: godkendt 
Sekretærens rapport: Godkendt med 
bemærkning om overholdelse af tidsfristen 
for indsendelse af diverse rapporter. 
Hjemmesidens rapport: Henrik er 
kontaktperson til Box 334. 
Rapporten godkendt 
Info-udvalgets rapport: Det oplyses at 
møderne i info-udvalet et for alle 
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interesserede og at møde-datoerne ligger på 
regionens hjemmeside.  
Rapporten godkendt. 
LiVs rapport: Der forelå ingen rapport 
denne gang pga. en misforståelse mellem 
udvalgets formand og regionens LiV-
repræsentant om hvem der skulle udsende 
rapporten, men det blev oplyst at der har 
været afholdt seminar om kontakt til 
offentlige institutioner og virksomheder, 
hvor der har været ca. 25 deltagere. 
Seminaret var med oplæg fra AA-dk's 
sekretær og WSM-delegeret Henrik, samt 
fra NSM-delegeret Gorm og Michael fra 
alkoholbehandlingen i Århus. 
En norsk pjece om emnet er oversat til 
dansk. 
LiV har en lille folder til 
sundhedspersonale "på prøve" i Favrskov 
kommune. 
Det blev oplyst at der i Box 334 kommer et 
interwiev med henholdsvis formand samt 
tidligere formand for alkohol rådgivningen 
i Århus. 

08. Godkendelse af revideret 
servicehåndbog for Region Midtjylland, 
oktober 2014. 

Der er ændringer i håndbogen vedr. 
personvalg, således regionens håndbog 
svarer til AA-dk's servicehåndbog. 
Rettelser er godkendt. (Rettet service-
håndbog er vedhæftet.) 

09. Ny formand og næstformand 2015. Formanden og næstformanden roterer ud 
til maj 2015. Interesserede kan kontakte den 
siddende formand og næstformand for evt. 
spørgsmål om serviceposten. Det oplyses at 
formanden er suppleant for Ernst i HSR, 
samt næstformanden er suppleant fro 
Susanne i HSR. 

10. Valg af 3 førsteårsdelegerede til 
Servicekonferencen 2015(se medsendte 
anmodninger) 

Der var indkommet 4 anmodninger. 
 
 
 
 
 
 
Afstemningsresultaterne blev som følger. 
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1. post som SK-delegeret 
 
1. afstemning:  
Dorthe  Henrik  Ivan  Rune   Blanke 
 0            5             13      3          1 
 
2.  afstemning: 
Dorthe  Henrik  Ivan  Rune  Blanke 
0             3             16      4         1 
Ivan blev valgt. 
 
2.post som SK-delegeret 
 
1. afstemning 
Dorthe  Henrik  Rune  Blanke 
2             12           10       0 
 
2. afstemning 
Dorthe  Henrik  Rune  Blanke 
1             14           9         0 
 
3. afstemning. (Dorthe blev trukket ud af 
afstemningen pga mindre end 1/5 af 
stemmerne.) 
Henrik   Rune  Blanke 
16            8         0 
Henrik blev valgt. 
 
3. post som SK-delegeret. 
 
1. afstemning 
Dorthe   Rune  Blanke/ugyldige 
4              19         1 
Rune blev valgt. 
 
Tillykke med valget til de 3 nye 
førsteårsdelegerede. 

11. Erfaring fra grupperne. Ingen kommentarer under dette punkt. 
12. Eventuelt og afslutning. Regionsmøder i 2015: 

28/2-2015: Brædstrup 
30/5-2015: Skanderborg 
26/9-2015: Odder 
21/11-2015: ??? 
Formanden afsluttede mødet med at 
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oplæse løfterne. 
Deltagerne afsluttede med Sindsrobønnen. 

 
 
 
 
Vigtigt fra Sekretæren: Der var desværre sneget sig forkerte datoer, her er de RIGTIGE: 
 
   Formøde til Servicekonferencen: 18 april 2015. 
  Seminar : 3 november 2015 
  
 
Tak for et godt mødt til gavn for den lidende alkoholiker. 
 
           



Støtte til nykommere:  

1) Mundtlig velkomst til nykommere, fulgt op af  

2) Velkomstkuvert med hovedkomponenterne  

a) Introduktion til Regionsmødet  

b) Eksempel på indkaldelse og referat  

c) Liste over alm. anvendte forkortelser  

d) Henvisning til Håndbog  

Hvordan gør vi Reg. Møderne bedre  

1) Mulighed for opfølgning på sidste workshop, erfaringer til andre grupper.  

2) Give emnet for workshop med indkaldelsen. Plus: Forberedelse og fokus. Minus: Mindre 
spontanitet?  

Nye tiltag.  

1) Mindre grupper fra regionens periferi kan styrkes/stimuleres ved kontakt til veletablerede 
centrale grupper.  

2) Muligt workshop emne: “Venskabsgruppe”  

 

 

 

 

Ad 1 Det er gruppens ansvar at få nye med. 

Det er regionens ansvar at understrege arbejdets vigtighed. Regionsrådet kommer med et forslag 
til næste møde. 

Under strege netværkets betydning 

Ad 2 Fremadskuende rapporter. Status på igangværende arbejder. Planlagte tiltag. 

Workshop skal annonceres så vi kan forberede os. Kan virke som motivation i gruppe. Må gerne 
fylde mere. 

Forslag til WS sendes til sekretæren!!!! 

Ad 3 AA’s budskab. Jeg kan ikke. Han kan. Giv Ham lov 

AA’s organisation 

”Den åndelige Løsning” 

Det er nemt at være alkoholiker! 

(når man har taget trinnene) 

De forskellige former for 12 trins arbejde 

Brug af internettet (traditionerne) 

 

 

 



Hvad kan gøre Regionsmøderne bedre???.  

Ta en alkoholiker i hånden og tag vedkommende med til Regionsmøde.  

På regionsmøderne er der en særlig velkomst til dem,der er her for første gang.  

Som Sponser,er det vigtigt,at du gennemgår traditionerne med din sponsee samt fortæller om 
“den ligesidede trekant”hvori den ene side udgør service.  

Når grupperepræsentanten har refereret fra sidste Regionsmøde,kan man spørge om der er 
nogen,der vil med til næste Regionsmøde.Evt. lave en turnus for medlemmer af din AA-gruppe.  

Evt. ringe til nykommeren,der har været til sit første Regionsmøde,for at høre, om der blev 
drøftet noget,der ikke var helt forståeligt.Hjælpe nykommeren med svar.  

Lave planche som viser “ hvor nykommeren er i service.”  

Evt. kan en enkeltperson komme med et indlæg på Regionsmødet.  

Det var hvad gruppe 2 kom frem til . 

 

 

 

1. Hvordan støtter vi op om de nye på regionsmøde? 

 

- tag een med til med til regionsmøde, hvis man er grupperepræsentant. Det har virket for alle 

os i gruppe 1. 

- På Regionsmødet skal dirigenten spørge, om der er nogen til deres første regionsmøde og 

om de vil have hjælp! 

- Johanne blev også taget med og har også selv rykket i folk for at få dem med.  

- Vi skal udvise samme holdning som vi har til nykommere på møderne og vi skal blive  bedre 

til at nå ud til grupperne med information om, at der er regionsmøder. 

- Carsten: Nysgerrighed drev mig til møde - prøver at tage folk med - fortæller hvor 

spændende jeg synes, at servicearbejde er - man behøver ikke at sige noget, men kan lytte i 

starten. 

- Jacob 1. gang til regionsmøde: Vil gerne vide, hvordan AA er bygget op, og starter med 

regionen. Vil forholde sig lyttende her den første gang. Synes, at han er blevet modtaget 

godt. "Man er ikke nervøs for at komme her, når man er kommet i en gruppe." 

 

2. Input til hvordan/hvad der kan gøre regionsmøderne bedre? 

 

- god ide med workshops - og at det kommer først på mødet. 

- Emnerne til workshops kommer fra deltagerne i Regionsmødet eller kan afspejle noget 

aktuelt. 
 
3. Nye tiltag 
 

Behandlingscentrene sender andre end alkoholikere til AA -møder - kan være et workshop 

emne, hvordan en gruppe skal tackle det. 



Hvilke behov har grupperne for aktiviteter og information fra informationsudvalget?  

Skal workshopemnerne ud med dagsordenen, eller skal det være som nu, hvor workshopemnet 

først kundgøres på Regionsmødet. Der er fordele og ulemper ved begge måder! 

 


