
 

Referat Regionsrådsmøde 

Tirsdag den 22/1 2019 kl. 18.00 

Hos Preben 

Skæring Kirkevej 18 

8250 Egå 

 

Deltagere Frank J, Preben H, Carsten N, Ivan W og Dorthe BS 

 

1. Kommentar til dagsorden 

Torsdag vs tirsdag 

2. Indledning ved formand 

Har besøgt en gruppesamvitighedsmøde, og var vidne til at mange års laden 

stå til, og det går nok, blev afløst af rotation på alle poster, lige i AA’s ånd 

3. Opfølgning på sidste Regionrådsmøde, udgangspunkt i referatet 

4. Opfølgning på sidste Regionsmøde, udgangspunkt i referatet 

5. Nyt fra -udvalg 

a. Info-udvalget 

Der arbejdes på en rapport 

b. Håndbogsudvalg 

Valg af Charlotte T’s afløser (Frank kontakter Charlotte, og evt ledig post slåes 

op på hjemmesiden) 

Regionens servicehåndbog i samarbejde med regionsrådet. Ellers: ansvar 

overgår til regionsrådet 

c. Telefon og E-mail udvalg (TEU) AA-Danmark 

status: arbejdsgruppen vedr. nedlæggelse af kontorvagter, overgår til 

hjemmevagter. Ivan deltager på næste møde. 

Pia’s godkendelse v Hovedservicerådet (HSR) 9/2 

d. evt andre udvalg/funktioner 

Litteratur udvalget er sat i bero i nuværende form, Rie har indgivet ønske om 

at udtræde. Vi er klogere d 23/2-19 

6. Økonomien (Se bilag 2 stk) 



6a Regnskab 2018 

Efter regnskabet var opgjort, kom der 14.466,- i indbetalinger d. 29 og 30 

december. Derfor ender beholdning på 64.466,- og ikke de aftalte 50.000,- 

Godt år på indtægts siden. Informationsudvalget må gerne bruge penge på 

bøger og informationsmateriale. 

6b Budget 2019 

Kørsels takst opdateres. Forsigtig opjustering. 

6c Status Danske Bank 

Mangler kun underskrift fra Jessica, så kan nyvalgt kasser fået overdraget 

adgang 

6d Bank skifte 

Preben har hermed mandat til at iværksætte bankskifte. 

7. Nyt fra Hovedservicerådet (HSR) 

7a. Dorthe ønsker Regionsrådet/Regionen’s opbakning til at takke nej tak, til en 

udvalgspost (lidt forventet af HSR repræsentanter) pga. manglende tid. 

Rådets fulde opbakning. Er punkt på næste HSR møde. 

8. Sekretær-nyt 

Tekniske problemer. 

9. Servicekonference (se bilag 4 stk) 

9a. forslag til SK 

 

9b. Udsendelse af indkaldelse, indsamling og tilmelding. 

Frank og Jessica sørger for dette, pr. E-mail og kun de nødvendige oplysninger 

9c. Formøde 

Dorthe BS. Finder mødeleder/ansvarlig. Ivan og Dorthe BS. Styr på stedet, og et 

par kaffemænd.  

9d. Opdatering web 

Regionens repræsentanter til Servicekonferencen 2018 (2019) 

Frank i samarbejde med Jessica, får styr på dette hurtigst mulig. 

Formøde i aktivitets kalender 

Nej. 

10. Kontakt til grupperne 

Visit kort med ny bankkontonummer, mobile-pay, venter til bank er på plads 



Visit kort med www.aaregionmidt.dk og www.dkaa.dk til grupper og hoteller.. 

reklame for find møder, aktivitetskalender (Informationsudvalg) 

11. Servicesponsor 

Erfaringsudveksling, besøge andre gruppers gruppesamvittighedsmøder. 

12. Hvordan gør vi regionsarbejdet og -møderne mere levende / tiltrækkende og 

skal vi det? 

Flyer A5 PDF fil til print og tag med til møde, sammen med indkaldelse (Frank 

og Jessica) 

13. Fastlægge emne til workshop på næste Regionsmøde 

Årets Tema fra WSM, (Ivan finder oplægsholder) 

14. Dagsorden til næste Regionsmøde 

Evt. valg servicehåndbogs udvalgs repræsentant 

Rapporter alle udvalg 

erfaringsudvekslings fra gruppe: Unge mødet i Århus 

15. Emner til næste Regionsrådsmøde 

Opfølgning: Bank, Sekretær-post. Sted ved Dorthe BS. 

16. Gruppesamvittigheden (Bilag 1 stk. principper) 

Godt modtaget, giver overblik i forbindelse med rotation. 

Vi arbejder videre med den. Bla. Årets gang. 

17. Forslag om kun 3 regionsmøder årligt 

Enighed om at 3 møder er for lidt, for lang tid imellem. Mht. SK, personvalg til 

ledige poster.. omtales i formandens beretning. 

18. Evt. 

http://www.aaregionmidt.dk/
http://www.dkaa.dk/

