
Referat Regionsmøde 
 
Rosenvangs alle 51 
8260 Viby 
 
Lørdag den 5/2 2022 kl. 10.00-14.00 
 
Deltagere: Frank, Klaus, Ernst, Dorthe, Djon, Sofus, Jesper, 
Rasmus, Ivan, Niclas, Claes, Jan, Thomas, Carsten, Betty, 
Preben, Jørgen og Helle 
 
1. Velkomst ved Frank 
 
2. Jørgen valgt som ordstyrere 
 
3. Præsentation af de tilstedeværende – liste går rundt.  
 
4. Referat godkendt – Håndbog skal til yderligere godkendelse på næste møde. 
 

5a.Regnskabet 2021 Godkendt. I 2021 var der omkring 30 grupper der indbetalte 
hattepenge til regionen - altså kun ca. 30% af grupperne i regionen - og en by (ikke Århus) 
med flere grupper stod for 25% af det indbetalte beløb! 
 
Region Midt Reg.nr.: 1551 Kontonummer: 0912646 Danske Bank 
 
Budget godkendt – Informations udvalget ønsker kr. 1000,- mere til materialer. 
 
5b. Region Midtjylland ønsker ikke at have mobile Pay. 
 
6. Punktet udgår. 
 
7. Nyt fra / rapporter:  
- Informationsudvalg ved Betty  
- Landsdækkende Informationsudvalg (Liv) (AA Danmark) 
- Hovedserviceråd (HSR) (AA Danmark) 13 aug. 
- Telefon og E-mail udvalg (TEU) (AA Danmark) 
- Litteratur arbejdsgruppe (AA Danmark) 
- Box 334 udvalg (AA Danmark)  
Preben opfordrede til, at man tegnede et abonnement: 1 udgave - 6 
gange om året - kr. 150 og 3 udgaver - 6 gange om året - kr. 450 til gruppen. 
- Speaker formidler 
- Webmaster 
 
 
 

Region Midtjylland 



8. Valg af Formand - Dorthe V valgt som formand 
 
9. Valg af Næstformand – videreføres til næste møde 
 
10. Valg af 2 delegerede til service konference. 
Sofus og Claes valgt  
 
11. Valg af Sekretær til regionsrådet. Vi mangler stadig en sekretær. 
Ivan Opfordre til at tage det med ud i grupperne 
 
12. Valg af Repræsentant i Telefon og E-mailudvalget (TEU) – ingen emner 
 
13. Valg af Repræsentant til Hovedservicerådet. Helle blev valgt 
 
14. Kalender for i 2022  
7.april  Regionsrådsmøde 
7. maj  Regionsmøde 
11. august  Regionsrådsmøde 
13. august  Hovedservicerådsmøde – Region Midt 
10. september Regionsmøde 
29. oktober SK Delegeredes formøde 
19.+20. november Servicekonference 2022 
1. december  Regionsrådsmøde 
 
Er din gruppe interesseret i at lægge lokaler og service til, den 7. maj eller den 10. 
september? 
 
Henvend jer til Jørgen på Telefon nummer 40 11 53 90, eller mail murerfh@gmail.com 
 
16. Erfaring til/fra grupperne 
 
Claes fortalte levende om mødet: Under AAben Himmel – Nykommermøde 
Bålhytten, Aarhus Marienlundsvej 2 ,8240 Risskov– Søndag kl 14.00-15.00 
Mødet er opstået under corona. 
Afholdes i en bålhytte, lånt af kommunen. Opstået af eget ædruelighed, og ønsket om at 
bringe det videre 
Har holdt 52 møder 
Har fejret det med pølser og pandekager. 
Kræver ordentligt tøj, men principper og traditioner overholdes. 
Omdrejningspunktet er blå bog. 
Ung ædruelighed, men stor villighed 
Der må ryges 
Der er røg nok til alle, brænde samler de selv – en times forberedelse. 
Meget ædruelighed, og stor fælleskabs ånd. 
Man kan bade 



Prøver at tegne et godt ansigt udad til. 
Alle er velkommen 
 
17. Er der interesse for at nedsætte et SK. Udvalg (Forslag til næste SK) Det blev vedtaget at 
lave en Workshop om emnet på næste regionsmøde 
 
18. Opfølgning af opdatering af regionens hjemmeside  
AA Danmark er virkelig langt med hjemmesiden kig evt. ind på den https://wgr.aa-mail.dk 
 
19. Indkomne forslag - udgår 
 
20. Eventuelt – Dato for Hovedservicerådsmøde blev fastsat. 
 
Afslutning og Sindsro bønnen 


