Referat - Regionsmøde i Region Øst
Nordskov Kirkecenter, Ringstedvej 59, 4690 Haslev
Lørdag den 18. august 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
oplæste derefter Formålserklæringen.
”Veje til enhed” læses - Blev oplæst af Jonn fra Haslev.
Præsentationsrunde
Næstved
Flemming, Majbritt, Bent.
Bornholm
Lisa, Ulla, Ingelise
Nykøbing F.
Jørn
Haslev
Jonn, Britt, Jan, Henrik, Ole Lars,
Nakskov
Sven
Niels Peter og Niels.
Ringsted
Peter Å, Stig Dorit.
Herfølge
Kirsten
Roskilde
Jørgen B,
Jyderup
Ruth
Store-Heddinge
Marianne H, Jan, Vibeke,
Jyllinge
Mogens
Jane, og Gert.
Kalundborg Marianne
Tune
Lene
Korsør
Flemming,
Køge
Bente, Tage,
Karise
Karsten
Valg af referent og ordstyrer
Valgt blev: Referent Gert fra Store-Heddinge, Ordstyrer Jørgen J fra Roskilde
Valg af stemmetællere
Valgt blev Lisa, Marianne, Jane, og Jan
Godkendelse af referat fra regionsmøde 12. maj 2012 i Allinge
Godkendt uden kommentarer

Tema – Lidt om Haslev som by og grupper. Derefter gennemgang af AA–Strukturen ved Jørn L
En gennemgang af Haslevs historie ved Mogens. Hasle, som den oprindelig hed, havde i 1787 ca.600 sjæle.
I 1870 ca. 1100 mennesker Historisk gennemgang over H.C. Andersens besøg og ophold på Gisselfeldt og
Bregentved til stiftelse af det store mejeri Trifolium af de store gårde senere kom Haslev gymnasium til.
Britt: AA gruppen torsdag startede den 20. januar 1999 med god hjælp fra nabo grupperne. Er en Trin,
Tradition og Frit emne gruppe. Der gøres meget for at få folk til at deltage i servicearbejde og tage til
Regionsmøder.
Jonn AA gruppen Søndag startede søndag den 23 januar 2011 er en store bog gruppe med 10 – 14
deltagere.
AA Strukturen ved Jørn L. En god og uddybende gennemgang af hele strukturen fra grupperepræsentant til
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servicekonference og arbejdet i de forskellige komitéer og udvalg.
Spise og rygepause - Tak for dejligt Mad
Rapport fra og nyt fra grupperne (grupperepræsentant)
Lene Tune: Der laves meget socialt arbejde ved siden af møderne, som har 20-30 deltagere.
Tage Køge onsdag: Spiser sammen fra kl.18.00 Speikere til hvert møde ca.20min.ca.15 deltagere.
Marianne Kalundborg: Spænder bredt i ædruelighed. 10 til 20 hver gang Har et sammen fald med
menighedsrådsvalg hvert 4 år som forsøges løst på bedste måde.
Jan 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.
Kirsten Herfølge: Emner og Trin, 14-20 deltagere..
Peter Å mandag Ringsted god lille gruppe omkring 8 deltagere.
Ingelise Allinge: Stort fremmøde ude fra, 12-14 deltagere
Ulla mandag Rønne: svinger meget nogen gange 4 til 5 andre gange op til 14 deltagere.
Ulla søndag Rønne Der har været et lille fremmøde i sommer nogen gange kun en person.
Lisa Hasle: Det svinger med fremmødet ellers intet nyt, gruppen fungerer endnu.
Mogens Jyllinge: Der kommer mange nykommere de får Store Bog i startgave. 20 til 30 personer.
Ruth Jyderup: Normalt 15 deltagere. Glæder os til, at Orelund starter op. og kommer til møder.
Rapport fra / spørgsmål til Regionsrådet
Formanden ved Flemming J
* Det er mit første Regionsmøde som formand, Jeg er meget nervøs for opgaven, men glæder
mig samtidig. Det er jo Jer, der har valgt mig, så I er selv ude om det.
Jeg vil huske Gerts ord ” Uddelegere opgaverne”..
Hovedservicerådet ved Jørgen B
* Afbud til i dag, men efterlyser forslag til Servicekonferencen 2013. .
Kassereren ved Jørn L
* Der er i kassen 3.796 kr. og i banken 10.473 kr.
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Sekretæren ved Gert K-M

* Kære Flemming. Det er os i Regionen, der har valgt dig, så det er vores pligt at hjælpe dig til at
blive en god formand, hvad du sikkert også bliver. Måske er tiden ved at være inde til en
diskussion om vi forsat skal sende indkaldelse til Regionsmøde ud til grupperne med brev eller
vi kan gøre det elektronisk.
Informationsudvalg ved Ruth S
* Det ville være dejligt med en fælles aktivitetskalender, der dækkede hele AA fællesskabet.
Telefonvagtudvalg ved Peter Å.
* De nye mabil telefoner til hjemmevagter ser ud til at funktionere tilfredsstillende.
Der kommer en rapport mere uddybende på næste Regionsmøde.
Strukturudvalg ved Jørgen J.
* Vi er ved at gennemgå vores strukturplan, ændringer fremlægges på næste Regionsmøde
IT-udvalg ved Jan
* Holder snart møde og vælger ny Formand, da jeg nu har siddet i 4 år. Vi vil gerne være et par
stykker mere i udvalget til hjælp med opdatering herunder især hjemmesiden.
* Boxudvalg ved Marianne S

Så gerne flere personlige indlæg til box bladet. Udvalget vil arbejde for dette.
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Erfaringsgruppe ved Henrik
* Vi står altid til rådighed. Vi kobler os på Struktur udvalgets møde hos Gert.
SK2013 – Valg af 1 stk. Delegerede og 2 stk. Suppleanter

Ruth S Jyderup blev valgt som Delegerede Derefter for at der ikke skal være tvivl delegerede hermed listen
over de 9 valgte i vores region gennemgået og bekræftet. De 9 er:
Finn C., Flemming J, Jonn C., Karsten L., Marianne St., Peter Å., Ruth S.Ulla M.S. og Vibeke S.
De 4 Suppleanter er. Nr. 1 Mogens J., Nr. 2 Lene H.. Nr. 3 Lisa R., Nr. 4 Ingelise H.
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Valg af 1 stk. Hovedservicerådsrepræsentant for Region Øst.”
Husk ved forslag til denne post, som indgår i Regionsrådet, at ingen kan beklæde mere end en post. Se
Struktur plan for Region Øst
Jørn L fra Nykøbing F blev valgt uden modkandidater med virke fra 1. Januar 2013.
Dette valg betyder at der skal vælges ny kasserer på næste Regionsmøde.
Forslag fra grupperne til emner på temadage. Diskuter det i jeres hjemmegrupper og fremlæg det på
Regionsmødet
1
Traditionsseminar: Hvad betyder de i praksis? Og for grupperne og aa i sin helhed ?
2

Konceptdag: Hvad betyder de i det daglige for grupperne og den enkelte AA – er?
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Familien: Værktøjer til hvordan alkoholikeren genvinder tidlig fra familien.

4

Sponser for første gang: Tør jeg? Hvordan starter jeg?
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Alkoholisme: Er en arvelig sygdom og må derfor starte et sted i fortiden, men hvor?
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It dag for hele Region Øst, Hvad kan vi? Hvad vil vi?

Eventuelt.
Ping Pong om løst og fast tværs over bordene

Næste Regionsmøde er
Lørdag den 17. november 2012, kl. 11.00 til 15.00 i Store-Heddinge. Indkaldelse og dagsorden senere

Hattepenge kan indsættes på konto nummer: 1551 0001 472 674 (Danske Bank)
Kontaktpersoner i regionen
Formand: Flemming J
Kasserer: Jørn L
Sekretær: Gert K
LIV repræsentant: Ruth S

Tlf: 5854 7694 eller 2060 1049
Tlf: 2814 7808
Tlf: 5650 3282
Tlf. 2445 1413

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