
Referat af Regionsmøde 

I Kirkecentret, Kirkesti 3, 8300 Odder 

Lørdag den 26. maj 2018 kl. 10:00 

Der er kaffe og brød fra kl. 09:30 
Tilmelding senest den 24. maj  

Til: 
Mail: Niels Otto: nielsottoh@hotmail.com  eller tlf. 20 85 90 10  

 
 

 

 1. Velkomst 

  Formanden bød velkommen og læste Formålsparagraffen  
  efterfulgt af 3. Koncept 

I forbindelse hermed nævnte Formanden at Bogshoppen havde et 

specialtilbud på ”AA bliver voksen”, der nu kan købes for kr. 

150,00. Derudover blev det anbefalet at besøge Bogshoppens 

hjemmeside på AADK for at orientere sig om det store udvalg af 

litteratur. 

 2. Præsentation af de tilstedeværende 

De tilstedeværende præsenterede sig og der gik en deltagerliste 

rundt med henblik på at opgøre antallet af stemmeberettigede. 

 3- Regionsrådets 10 minutter 

  Carsten N blev valgt som ordstyrer. 

  Referatet fra sidste Regionsmøde blev godkendt.  

  Niels O og Niels Otto blev valgt som stemmetællere. 

 4. Rapporter:   

Økonomi: Økonomien var OK og det blev besluttet at sende kr. 

47.500,00 til AA Danmark 

Øvrige rapporter blev godkendt. 

Niels O orienterede om Persondataloven. Der bliver ikke 

videregivet oplysninger, dog oplysninger til skat om 

kørselsgodtgørelse og kun relevante oplysninger. Der er 

Alle er velkomne – tag en AA’er med til Regionsmødet. Så bliver vi flere til 

at yde Service i AA. 

mailto:nielsottoh@hotmail.com


klageadgang. Mail adresser i Regionens kartotek bliver 

anonymiseret. 

 5. Erfaring til/fra grupperne  

Dorthe B fra Hammel fortalte om gruppens start og om hvorledes 

samtale fremmer forståelsen og viljen til samarbejde. Det 

begyndte småt med efterhånden kommer flere og flere 

dumpende, da Hammel ligger centralt, derudover er der ofte 

besøg fra et lokalt behandlingshjem. 

 6. Krimordning 

Der blev givet en kort orientering om den påtænkte nye 

Krimordning der skal vedtages på Servicekonferencen i 2019. 

Indtil da kan gruppesamvittigheden i Gruppen beslutte at man 

vil attestere fremmøde.   

 7. Valg af Sekretær 

  Der var ingen ansøgere til posten 

 8. Valg af Hovedserviceråds Repræsentant se anmodninger. 

Der var kommet to anmodninger om at tjene fællesskabet på 

denne post. Nemlig Dorthe B og Carsten N 

Begge fik mulighed for at uddybe deres ansøgninger før vi skred 

til afstemning i henhold til Servicehåndbog for RegionMidt. 

Der var mødt 21 stemmeberettigede Der krævedes 14 stemmer for 

at være valgt. 

Resultatet blev: Dorthe 15 stemmer 
        Carsten 6 stemmer 
 
Dorthe repræsenterer herefter RegionMidt i Hovedservicerådet. 

  
 9.  Godkendelse af formand for INFO-udvalget 

 
  René blev godkendt 
  
 10. Servicekonference 

       Oplæsning af ”Hvorfor har vi brug for en Servicekonference”. 

  Pia oplæste Bernhard B. Smiths tale fra 1954 

       En første- (Helle) og fjerde- (Henrik) års delegeret fortæller om oplevelsen. 



Helle fortalte om den positive oplevelse det havde været at 

deltage i sin første Servicekonference, Selv følte hun at det at 

møde velforberedt havde gjort komitearbejdet mere relevant. Det 

at deltage aktivt i Service udvikler. 

Henrik fortalte om sine fire år som delegeret. Han lagde vægt på 

det ansvar som påhviler en delegeret. At møde velforberedt og 

med et åbent sind. Det er et privilegium at være delegeret. 

 

 
 11. Workshop 

       Emne: Servicekonference 2019, forslag og workshops     

       Indledning ved Ole K herefter gruppearbejde  

       Rapport og sammenfatning i plenum 

Der inddeles i små grupper og grupperne fremlægger deres resultat i  

plenum og formanden sammenfatter 

Her er referat fra gruppe 2 (regionsmøde 26/5-18)  
 

Vi fik en meget lang snak om brugen af sociale medier. Det er for 
"sort- hvid" og kan godt være mere nuanceret. De sociale medier 
er meget mere end Face book og hvad Face book angår findes der 
også forskellige muligheder, så anonymiteten bevares. 

 
Vi skal bruge vores egen hjemmeside noget mere. 

 
Grupperepræsentanten skal gøre folket i AA-gruppen/ AA-
grupperne bekendte med hvad der foregår på regionsmøder og 
servicekonference. Forslag: til servicekonferencen 2019 
At andre fælleskaber må være med på landsmødet.  
Vh. Dorthe 

 

Referat af workshop i gruppe 3 ang. Forslag fra regionen til 
Servicekonference 2019. 

 
Det skal understreges, at der ikke fremkom direkte forslag, men 
gruppearbejdet tog udgangspunkt i tre emner fra SK 2018, og 
knyttede erfaringer og bemærkninger til dissse. 

 
Ang. W02 
Ledelsesstruktur i AA DK. 



På baggrund af oplysninger og informationer fra flerårigt medlem 
vedr. Daglig ledelse og opgaver udført af disse, kunne gruppen 
tilslutte sig forslaget om, at efter valg af HSR repræsentanter har 
siddet på deres poster i et år, deler opgaver op imellem sig efter 
kompetencer. 

 
Dette arbejde skal regionen arbejde hen imod , da gruppen fandt 
formen ønskværdig, og vil bestræbe sig på, at strukturændringen 
ændres efter denne model. 

 
Ang. F01. Forslag fra region øst om antal færre delegere i SK fra to 
til en delegeret, for at spare på menneskelige resurser. 
Gruppen var enig i indstillingen om forkastelse af forslaget og i 
de begrundelser der lå til grund for forkastelsen. 

 
(Debatten vedr. Dette emne var positivt for nye i regionsmødet 
blandt gruppedeltagerne. Dette gav anledning til emner der 
kunne tages op til drøftelse i grupperne ) 

 
Ang. W01. Region Nordjylland : hvordan tiltrække flere 
grupperepræsentanter? 

 
Dette punkt gav anledning til ivrig snak om det, at være 
grupperepræsentant, erfaring med udpegelse af disse og hvilke 
tiltag grupperne kunne tage fat på senere. 

 
Blandt mange gode ideer var det synligt, at modtagelse af 
nykommere er et tilbagevendende nødvendigt punkt til drøftelse. 
( muligvis et emne til workshop, red.) 

 
 
 
 

I forbindelse med fremlæggelsen var der en ivrig debat om 
betydningen af de forskellige tiltag og forslag. Dette tolkes både 
som interesse og engagement. 

 
12. Eventuelt 

Der var ønske om at ændre datoen for seminar den 6. oktober, da 

det dels falder sammen med et udvidet Hovedservicerådsmøde 

og et møde i World Service. Endvidere blev vi gjort opmærksom 

på at INFOudvalget at man gerne ville deltage med en case. Der 

blev nedsat en arbejdsgruppe med det formål at forberede 

beslutningsforslag til næste regionsmøde. 

Resultatet er blevet at seminaret er flyttet til den 27. oktober og 

emnet bliver: AA struktur og information om AA udenfor AA.  



 13. Afslutning og Sindsrobøn 

Formanden takkede for god ro og orden samt et glimrende 

værtskab fra grupperne i Odder. 

 

 

 

   

 

Dato Formål Sted 

23.08.2018 Regionsrådsmøde Silkeborg 

29.09.2018 Regionsmøde Randers 

27.10.2018  Seminar Aarhus 

25.10.2018 Regionsrådsmøde Silkeborg 

24.11.2018 Regionsmøde Herning 

 

 

 

 

 


