
Hej Henrik 
 
Tak for den gode snak i dag. 
 
Kai fortalte mig Lørdag til Landsmøde om hans ønske om at holde som TEU repræsentant i region midt. 
Vi har mødt hinanden et par gange før (telefonvagts møde) og han vil gerne foreslå at jeg tog over på 
opgaven. 
Mit svar på dette var "Ja tak, det vil jeg gerne" 
Det jeg gerne vil er at knytte vores telefonvagter mere sammen med vores kontaktpersoner . 
Det vil jeg gøre på følgende måde. 
 
1: Tage til Randers og Hobro (område hvor vi ikke har en eneste kontaktperson) fortælle på de lokale AA 
møder om vores mangel på kontaktpersoner , finde 4-6 personer der vil bruge 2-3 timer på et " møde for 
kontaktpersoner " 
Dele min erfaring som telefonvagt og forhåbentligt få sat 4-6 nåle i vores kort over kontaktpersoner i 
området. 
De skal være godt forberedt på opgaven . Det bliver de mundtligt på mødet og med det materiale der 
findes nu , samt med evt. nyt skriftligt materiale jeg laver ( godkendes af dig før brug) 
Forhåbentligt får vi en succes ud af området og et set up der derefter kan kopiers til næste område . 
For en god ordens vil jeg intet gøre uden et ok fra dig/regionen . 
Det jeg håber at opnå er et tætter sammenarbejde mellem vores telefonvagter og kontaktpersoner . 
Jeg har tit som vagt taget mig selv i ikke at sende bolden videre , enten har jeg efter 10-12 opkald til 
kontaktpersoner ikke kunne eller ville give bolden videre . 
Høre tit " jeg er ikke KP mere" , " jeg er på cafe, kan du ikke finde en anden" , " Høre aldrig fra jer ,så det 
kan jeg ikke nu" osv. 
Det er min opfattelse at vi skal sende den lidende videre til den lokale KP som tager over . 
Mit ønske er at KP er veloplyst og klar på opgaven , når vi som telefonvagt ringer. 
Personligt har jeg ikke fået den oplæring som jeg kunne ønske at være givet (er også kontaktperson) 
Har derfor selv søgt læring og oplysning . 
Håber min gode hensigt forstås rigtigt, og at i vil overveje mig til opgaven som TEU repræsentant . 
Er desværre ikke super god til at udtrykke mig på skrift , stiller derfor gerne op til møde osv. hvis du/i har 
brug for det . 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Michael B J 

 


