
 

 

 

 

 

Referat Regionsmøde i Horsens 05.09.2020 kl. 10 

Der er kaffe/te med brød fra kl. 09.30 

Åboulevarden 52, 8700  Horsens (Horsens Sund By) 

1. Velkomst v/formand – Frank: Godmorgen til os inkompetente skidespraller og intolerante sutter, 
velkommen til 3 timer hvor vi har muligheden for at lære at elske hinandens små særheder, og på hjem 
turen måske også vores egne. - 1. minuts stilhed, hvor vi kan invitere GUD med til mødet, og måske også 
glædes over de mange AA der er startet på trinnene med en sponsor, i mangel på møder i corina tiden. 
 

2. Valg af ordstyrer – Anne Maj valgt 

3. Præsentation af de tilstedeværende – Præsentationsrunde, samt liste udarbejdet af gruppen ved 

tilmelding. Fungerede fint. 

4. Godkendelse referat fra sidste regionsmøde - godkendt 

5. Rapporter:  

- Økonomi Regnskab (Region)  

Færre hattepenge og mindre udgifter grundet Covid-19. God likviditet. Vedtaget at overføre kr. 35.000 til AA 

Danmark. 

- Informationsudvalg og landsdækkende info.  

Ny planche / flyer udarbejdet, og andre tiltag, hvor der anmodes om midler til. Kr. 1.000,- afsat i budget til 

information og materiale, som udvalget kan disponere over. Ønskes der yderligere midler anmodes 

Regionen via Regionsrådet. Planche/plakat med AA sendes med referat ud.  

Informationsudvalget foreslår Sofus som ny Speakerbank-bestyrer. Andre interesserede – posten skal slås op 

på hjemmeside  

Planlægning af Folkemødet på Bornholm i Landsdækkende Informationsudvalg. Blev lukket ned i forbindelse 

med Covid-19 – genstartes i oktober for 2021.  

- Hoved service råd (HSR) (AA Danmark)  

Rapport udsendt for mødet 13.06. Møde igen Silkeborg 29.08.  

Gennemgang af udformning af rapporter.  



Udvalgs- og arbejdsgruppereferater skal ikke være på hjemmesiden. De betragtes som interne 

arbejdsredskaber. Aktivitet i udvalgene kan følges i rapporterne indsendt til Hovedservicerådet, og dette 

materiale (Hovedservicerådets referater, dagsordner og rapporter) ligger på hjemmesiden, og dækker 

information fra udvalgene. Servicekonferencebeslutning 2008. 

Nye udvalgsmedlemmer i kommende år til flere af udvalgene fx Økonomiudvalget. (En del roterer ud af 

udvalgene under Hovedservicerådet).   

Forslag og workshops til Servicekonferencen 2021: Servicekonferencen 2020 tager beslutning om, hvornår 

Servicekonferencen 2021 skal afholdes, og derfra besluttes frister for indsendelse af forslag og workshop til 

Servicekonferencen 2021. 

 

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

TEU opfordrer til at vi efterlyser nye telefonvagter og kontaktpersoner i grupperne. Tilmelding kan ske via 

AA Danmarks hjemmeside.   

Koordinationsfunktionen er en stor opgave og sårbar med bemanding, hvorfor der er behov for endnu en 

koordinator.   

Region midts håndbog sidst revideret 2018, og omhandler ikke en TEU repræsentant funktionen. Regionens 

håndbog bliver vanligt revideret en gang årligt, men dog ikke revideret siden 2018. Lidt efterslæb samt 

Covid-19 udsat grundet Servicekonference 2020 udsat. Punkt til næste Regionsrådsmøde.  

Pia har trukket sig som TEU repræsentant. Det vil sige, at vi I regionen skal finde ny TEU repræsentant. 

Posten skal sættes på Regionens hjemmeside. Tak til Pia for udført servicearbejde i udvalget.  

 

- Litteraturudvalg (arbejdsgrupper) (AA Danmark) 

Ny oversættelse af “Pass it on”.  Søger korrekturlæser og korrekturlyttere. Vigtigt det er personer fra 

fællesskabet der udfører korrektur. HSR repræsentant fra Region syd har meldte sig som korrektur læser, og 

fik applaus på HSR mødet 

- Box 334 udvalg (AA Danmark) 

Nogenlunde mængde artikler kommer ind, men ønsker flere personlige beretninger. Tillige indlæg og 

beretninger fra grupper og regioner er ønskelige. En oversætter indlæg og artikler fra andre lande når der 

mangles indlæg.  God idé at bestille et abonnement, og bladet koster kun 150,- pr. år.  

 

- Speaker bank  

Frank havde posten som speakerbank direktør en kort periode efter Allan, der roterede ud efter 4 år. 

Regionsrådet satte speakerbanken på standby i forbindelse med Covid-19. Banken er stadig ikke i virke. Kun 

1 henvendelse til speakerbanken i perioden medio marts til denne weekend. Opfordret til at finde speaker 

lokalt.  



Ønske om at kunne rekruttere speakere til onlinemøderne via speakerbanken. Stort behov. Minimum 14 

speak pr. uge – skal Regionen håndtere speakere til online møder? de rækker langt ud over regionens fysiske 

grænser.  

Opfordring til Informationsudvalget om oplæg til kommissorium for funktionen, samt punkt til næste 

Regionsrådet.  

- Webmaster  

Manger møder på nettet opstod i forbindelse med Covid-19 nedlukning.  Ca halvdelen af dem eksisterer 

stadig.   

2 steder at tilmelde sig information på Regionens hjemmeside: 

”Midt grp”, som er til gruppens information, og det er gruppens ansvar at der altid er kontakt til gruppen, 

samt ”midt news" 

Webmaster berettede, at personlig kontakt kan gøre forskellen… 

Regionsrådet planlægger et setup for rundtur blandt grupperne i regionen for at opnå kontakt – afventer 

pga Covid-19.  

 

6. Erfaring til/fra grupperne  

Helle fra Herning fortalte om online møder grundet Covid-19 nedlukning af de fysiske møder. Behov opstod. 

Der var brug for hinanden. Mange følte sig isoleret. En del i området tog tilbagefald.  Erfaringsudveksling 

med personer og grupper fra Aarhus for setup af møderne. Hoppede ud i det. Nødvendigt med løbende 

tilretning, hvorfor der stort set var gruppesamvittighedsmøde efter hvert møde. Efter tilvænning til formen 

og elektronikken lykkedes det over tid og mange fik det godt i det. Dog skønt at de fysiske møder igen er 

muligt. Kan noget mere nærværende.   

 

7. Service konference (SK 2020)   

Udsættelse fra foråret. 2 af de 4. års delegerede gav afbud i foråret grundet alvorlig sygdom, hvor vi valgte 

2 nye første årsdelegerede. De 2 der meldte afbud formodes være blevet så raske, at de deltager i 

Servicekonferencen i oktober 2020. Opfølgning i løbet af denne weekend. Og tilmelding hos 

Hovedservicerådet. Såfremt de nye førsteårs delegerede ikke kommer med her i oktober tilbydes de at være 

forhåndsvalgt til Servicekonferencen 2021.  

 

8. Workshop - Et uforandret budskab i en foranderlig verden 

Årets tema til Servicekonferencen. Tema fra ESM eller WSM. Gruppearbejde i 3. Der refereres særskilt 

 

9. Eventuelt  

Et trin dybere. Speak på nettet omhandler ædruelighed i AA.  



Cph 12 speaks  

Konvent i Aarhus har speaks liggende.    

 

Nyt møde Aarhus mandag 19 – 20 (kan ikke finde adr på mødeliste pt) Aarhus V. Dørene åbnes kl. 18 

medbring mad. Fællesspisning 1. mandag i måneden.  

Vi mangler opdatering under job i Service på Regionens hjemmeside.   

I arkiver ligger dokumenter der overtræder persondataforordning (GDRP) – Noget er ændret, så det 

overholder krav. Det lader til, at arkivet anvendes. Tages med på næste regionsrådsmøde.  

10. Afslutning og Sindsro bøn 

 

Kalender 2020 

26.09.2020 SK formøde Silkeborg Mariehøj kirkekontor, Almindsøvej 6 , 8600  Silkeborg 

10.+11.10.2020 Servicekonference Strib Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart 

22.10.2020 Regionrådsmøde Lund   
21.11.2020 Regionsmøde Aarhus Ryesgade 26. Aarhus (ved Katolsk Kirke) 

 

 

 

 

Workshop – referater 

Referat fra Workshop gruppe 2 

 

1) Hvordan kan vi bruge nye kommunikationsveje til at formidle budskabet? 

 

Gruppen var enige om at spørgsmålet kan koges ned til hvordan bevarer man anonymiteten for den enkelte 

samtidig med at AA som helhed er synlig. 

Der var bred enighed om at Facebook ikke var anonym – selv i de grupper der var hemmelige, blev 

anonymiteten brudt bl.a. fordi det var muligt for andre at se hvem der var medlem. 

Spørgsmålet var derfor hvordan kan den enkelte bevare anonymiteten i forhold til AA samtidig med at man 

stiller sig til rådighed og tiltrækker via sit eksempel mm. 

Der var eksempler på at enkelte var medlem af hemmelige grupper men kunne godt se det problematiske i 

dette – andre lagde personlige ting op på deres FB side om at nu var det så og så længe siden sidste druktur 

– nu har jeg været ædru så og så længe mm. Uden at nævne AA. Ved henvendelse/tiltrækning blev der så 

taget fat i den nye/lidende mm. Men uden for FB 



SoMe kan med andre ord bruges til at fortælle om sig selv, uden at reklamere for AA, på den måde kan en 

enkelte virke tiltrækkende på den lidende uden at fortælle om medlemskab af AA på SoMe. 

Ved interesse for at arbejde med SoMe og AA opfordre gruppen til at man henvender sig til informations 

udvalget. 

 

Udvalget arbejder p.t. bl.a. med YouTube videoer. 

 

2) Hvordan skal vi lægge vægt på sponsorskab og arbejdet med trinnene? 

 

Der var bred enighed i gruppen om at det er det AA har at tilbyde. AA er trinarbejde med en sponsor.  

Vi ved godt at der sidder en del i forskellige AA-grupperne med mange års ædruelighed der aldrig har lavet 

trinarbejde med en sponsor – men det er svært at give videre til en lidende hvordan den enkelte har kunnet 

holde sig ædru f.eks. ved hjælp af daglige samtaler med sin kone – vi kan jo ikke lige tilbyde nykommeren at 

låne koner mm. ud. 

AA er tinarbejde med en sponsor det er det vi kan give videre til dem der lider       

3) Back to basic. 

Der var enighed om at det AA var og er – Er trinarbejde med en sponsor. Hvordan, hvor længe og hvor er 

op til den enkelte sponsor/gruppe bare det bygger på trin som beskrevet i AA. 

 

Workshop Gruppe 1 • 5.9.20 

 

Hvordan anvender vi de sociale medier som Facebook, Instagram etc. i den nye 

verden? 

Det kan vi ikke bestemme i regionen - det skal op på et højere plan. 

 

Sponsor - her gi’r jeg min erfaring … en fortalte, at han havde gået til møder i Norge, 

hvor sponsor IKKE blev nævnt - det kostede ham et tilbagefald. Det var først, da 

han kom til Danmark, at han fik en sponsor og har været ædru siden. 

 

I USA går man i AA - I Danmark får man ANTABUS, hvis man drikker for meget! 

 

Det er vigtigt, at AA ikke er så anonym, at man ikke kan finde AA, men vi virker ved 

tiltrækning og ikke ved dyr markedsføring som busreklamer - TV-spots etc. 



 

Det har vist sig at online-møder er et godt alternativ til de fysiske møder, og har man behov 

for et godt speak, kan de findes på nettet. 

 

Til sidst et opråb: 

 

Det er vanskeligt at få nogle til at yde service. Skyldes det, at man er bange for, at man ikke 

er god/dygtig nok - eller….? 

 


