Referat - Regionsmøde i Region Øst
3F, Bjælkerupvej 7, 4660 Store-Heddinge
Lørdag den 17. november 2012, kl. 11.00 til 15.00
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Vel mødt ved formanden - Flemming bød velkommen, håbede, vi ville få et godt møde, og håbede vi ville
bære over med ham, hvis han ”faldt lidt ud” under mødet, da han lige havde været gennem en undersøgelse
på sygehuset, som han ville få resultatet af på mandag så det fyldte lidt hos ham, oplæste derefter
Formålserklæringen.
”Veje til enhed” læses – Blev Smukt oplæst af Henrik fra Store Heddinge.
Præsentationsrunde
Køge
Bente, Linda – Jens Bornholm
Lisa, Ulla, Ingelise
Karise
Karsten Næstved
Haslev
Jonn,
Majbritt, Bent.- Bo Claus
Herfølge
Kirsten
Nykøbing F.
Jørn
Jyderup
Thorsten
Ringsted
Peter Å, Stig
Jyllinge
Mogens
Roskilde
Jørgen B Jørgen J. Finn- ,
Kalundborg
Marianne
Store-Heddinge
Pia, Rohit, Marianne H,
Korsør
Flemming,
Vibeke, Jane,-Henrik og Gert
Valg af referent og ordstyrer - Valgt blev: Referent Gert fra Store-Heddinge, Ordstyrer Jørgen J fra Roskilde
Valg af stemmetællere - Valgt blev Lisa, Marianne Kalundborg, og Linda,
Godkendelse af referat fra regionsmøde 18. august 2012 i Haslev
Godkendt, hvis Jørgen B rettes til Jørgen J under Roskilde ellers ingen kommentarer
Tema – Lidt om Store Heddinge som by og AA grupper V/Gert
Store-Heddinge har ca. 2400 indbyggere, men et stort opland så det er en god handelsby med 5
supermarkeder. Byen fik sin Købstadsrettigheder i 1441 Kendt som en by med mange Brændevins
brænderier. På et tidspunkt 66 stk. registreret. En by kendt for druk og hor, men da den første AA gruppe
startede torsdag den 9 august 2001 ophørte alt dette og straks lukkede 3 købmænd, rigtig sober blev byen
efter mandag den 4 august 2008. da den næste AA gruppe startede
Det sidste tiltag i byen er opstart af det sociale værested ”Cafe Stevnen”,som er kommet godt i gang..
Dagens Tema: Sponsor for første gang. Tør jeg?? Hvad gør jeg?? V/ Bo fra Næstved
Jeg er en dranker, der har fundet AA programmet, og det vil jeg gerne give videre. Jeg spørger altid
sponsisten, om han vil gøre som programmet foreskriver efter Store Bog? Hvis Ja forsætter vi.
Når jeg har været de 12 trin igennem med en sponsist, glæder jeg mig til den næste, som kommer og
spørger mig om hjælp til trinene, for så bliver jeg selv holdt i programmet
Det var et fantastisk indlæg Bo holdt, det fortjener at blive hørt af mange flere end os 30, der var til
Regionsmøde. Jeg kan kun opfordre grupperne til at få Bo ud og fortælle om sit liv med AA programmet.
Spise og rygepause - Tak for dejligt Mad til Marianne, Vibeke, Pia og Jane
Rapport fra og nyt fra grupperne (grupperepræsentant)
Linda Køge onsdag: Spiser sammen fra kl.18.00 Maden koster 25 kr.Speakere til hvert møde ca.20 min.ca.15
deltagere. Service poster for 6 måneder ad gangen
Marianne Kalundborg: Spænder bredt i ædruelighed. Har stor tilgang -15 til 25 hver gang Har alle service
poster besat.
Vibeke mandag Store Heddinge: Arbejder efter 12+12 Trin og Traditioner følger måneden. 8 til14
Vibeke torsdag Store-Heddinge: Store bog gruppe 8-12 personer, prøver at forme folk til service.
Har stor tilgang af nykommere i øjeblikket, men vi siger mere hjerterum end husrum
Kirsten Herfølge: Emner og Trin, 12 -15 deltagere. en gruppe med stor rummelighed..
Peter Å mandag Ringsted: god, lille gruppe omkring 8 deltagere. men der er svindende tilgang, og det
gælder alle grupper i Ringsted, hvor jeg også kommer.
Ingelise Allinge: Stort fremmøde udefra af turister 12-14 deltagere. Fast i gruppen 5 til 8
Ulla torsdag Rønne: svinger meget, nogen gange 4 til 10 deltagere. Store Bog gruppe
Lisa Hasle: En gruppe med mange nykommere og mange tilbagefald. Fortalte om en ung pige, der vendte
tilbage efter et tilbagefald - en rørende historie. Gruppen prøver at blive god til at tage mod nykommere.
Gruppen er på 15 – 18 personer
Mogens Jyllinge: De mange udefra begynder at falde fra, men stadig 10 til 20 personer. pr. gang
Majbritt mandag Næstved: op til 15 med 8 faste - gør hvad vi kan for at holde på de nye, men svært da de
ofte kommer fra behandlingshjem. Vil ophænge flyers hvor det er muligt,
Jonn Haslev: Torsdag fast kaffemand med 15 deltagere
Søndag prøver at få nykommere til kaffetjansen en god måde at sluse dem ind i gruppen på og
få dem til at føle og tage ansvar. Faldende deltagere antal 10 – 12
Bent fredag Næstved: En velfungerende gruppe, som også gerne vil deltage i og har udadvendte aktiviteter
12 faste deltagere
Bo onsdag Næstved: Store Bog gruppe Alle møder er åbne møder. Gruppen er nystartet og derved først ved
at finde sit fundament. Har Informationsmøder for nykommere sideløbende med AA møderne.
Jørgen B tirsdag Jacob kirken Roskilde stabil gruppe 10-12 deltagere
Finn Onsdag Roskilde Stabil gruppe med 25 deltagere
Finn Mandag Roskilde Der bliver lagt for lidt i hatten Lidt faldende deltagerantal ca. 12 personer
Rapport fra / spørgsmål til Regionsrådet
*
*

Formanden ved Flemming J - Tak for en dejlig Tema dag.
Hovedservicerådet ved Jørgen B
AA Danmarks økonomi har nu rettet sig og er, hvor den skal være i henhold til budgettet.
Servicekontoret er også en arbejdsplads for mange, derfor har der være holdt et møde, hvor det blev
drøftet hvordan man holder en god tone og godt arbejdsklima, så det bliver et rart sted at være for alle.
Grundet pladsmangel er Servicekontoret under ombygning, så der bliver plads til alle.
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Den Nye oversættelse af 12 + 12 er nu på vej i trykken og kommer til at koste 100 kr.
Den nye oversættelse af 12 + 12 er nu også oversat til Grønlandsk.
Den gamle udgave af 12+12 sælges til 60 kr. så længe lager haves.
Kassereren ved Jørn L
Der er i kassen kr. 3.215 og i Banken kr. 6.275 - dog inden mødet
I perioden 11-5 til 16-11 er indtægter fra hattepenge 33.991 kr.
Udgifter Møder
kr. 1.218
Kørsel og transport
kr. 14.975 (Regionsmøde i Allinge på Bornholm)
Sendt til AA Danmark
kr. 20.000
Dette var så mit sidste regnskab. Jeg takker Regionen for dennes tillid og glæder mig til min nye post i
Hovedservicerådet.
Region Øst takker også Jørn for et stort stykke arbejde og den ydmyghed, du har udvist jobbet.
Sekretæren ved Gert K-M.
Forslag her fra Region Øst er nu formuleret og indsendt til Servicekonferencen 2013
De, der ønsker at stå på Fortrolighedslisten, og som ikke står der, kan nu skrive sig på listen.
Informationsudvalg ved Ruth S - Afbud fra Ruth.
Telefonvagtudvalg ved Peter Å.
De nye mobiltelefoner til hjemmevagter ser ud til at fungere tilfredsstillende.
Der mangler 4 stk. Hjemmevagter alle kontor vagter er besat.
Vi mangler kontaktpersoner, særlig kvindelige i land og yderområder prøv at spørge i grupperne.
Diskussion om hvor AAs grænser går som telefonvagt/kontaktperson. Kan der indtales på telefonsvarer??
m.m.
Strukturudvalg ved Jørgen J.
Vi har i strukturudvalget valgt ny formand nemlig Marianne H.
Stor tak til Jørgen J. for et stort arbejde gennem de sidste 4 år som Formand og velkommen til Marianne
H. med håb om et godt samarbejde
Vi har nu gennemgået Strukturplanen. Se under punkt 13
IT-udvalg og hjemmeside ved Mogens
Mogens er nyvalgt Formand. Velkommen til Mogens. Se også under punkt 13

Boxudvalg ved Marianne S
Så gerne flere personlige indlæg til BOX334 bladet. Udvalget vil arbejde for dette.
Efterlyser ideer og inspiration fra grupperne til et levende blad
* Erfaringsgruppe ved Henrik - Afbud fra Henrik.
Valg af 1 stk. Kasserer for Region Øst
Valgt blev Jonn fra Haslev. Regionen ønsker tillykke og håber på et godt samarbejde.
Godkendelse af forslag til ændringer i Struktur Håndbog 2013–2014 for Region Øst
Da der kom mange ting frem på Tema dagen, og da IT og Hjemmeside udvalget har haft meget kort tid til at
beskrive udvalget i strukturplanen for Region Øst, valgte Regionen at vente til næste regionsmøde med en
godkendelse.
Referater gøres hurtigt færdige og udsendes på fortrolighedslisten godkendes her og kan derefter lægges på
Regionens hjemmeside og sendes ud til gruppernes mail adresser
Den samlede Strukturplan for Region Øst fremlægges i sin helhed på næste regionsmøde for godkendelse.
Orientering fra Temadagen den 20. oktober 2012 V / Gert K. M.
Resultatet af en lang dags arbejde herunder i arbejdsgrupper er samlet i et nyhedsbrev ,som sammen med
indkaldelse til dette møde er udsendt til alle grupper i vores region.
En rigtig god dag med den rigtige AA ånd.
Eventuelt.
Derefter Ping Pong om løst og fast tværs over bordene
Flemming takkede for et godt møde og ønskede alle god hjemtur
Regionsmødet sluttede med sindsrobønnen

Næste arbejdsmøde 3. december i Klostermarkskirken, hvor 2013 Regionsmøder fastlægges

Hattepenge kan indsættes på konto nummer: 1551 0001 472 674 (Danske Bank)
Kontaktpersoner i regionen
Formand: Flemming J
Tlf: 5854 7694 eller 2060 1049
indtil overdragelse til Jonn er foretaget:
Kasserer: Jørn L
Tlf: 2814 7808
Sekretær: Gert K
Tlf: 5650 3282
LIV repræsentant: Ruth S
Tlf. 2445 1413

mail: f.jensen@c.dk
mail: jev.larsen@dlgmail.dk
mail: gert.k@pc.dk
mail: er.vores@mail.dk

2

