
1 Vel mødt ved formanden: 

Formanden havde meldt afbud, derfor var det næstformanden Jørgen B der bød velkommen 
og læste formålserklæringen  

 

2 "Veje til enhed " læses: Blev oplæst af Ruth  
3 Valg af referent, ordstyrer og stemmetællere 

• Helle R blev valgt som sekretær,  
• Marianne H blev valgt til ordstyrer og  
• Peter og Marianne S 

 

4 Præsentationsrunde: 

Roskilde, Jørgen B - næstformand 
St. Heddinge Marianne H - strukturudvalgsformand  
St. Heddinge, Helle -  gæst/ observatør,  
Nexø, Elisabeth - grupperepræsentant  
Næstved, Jens - grupperepræsentant  
Ringsted, Joan C - grupperepræsentant  
Kalundborg, Marianne S - formand for box udvalget 4. Års delegeret  
Jyderup, Ruth - grupperepræsentant  
Kalundborg, Ejva - gæst/ observatør 
Gundslev, Jørn - HRS repr. 
Ringsted, Peter- HRS repr 
Rønne, Ulla - grupperepræsentant - TEU repr 
 Into action Køge, Aage grupperepræsentant  
Dianalund, Kisser - grupperepræsentant  
Faxe, Søren -  oplægsholder  
Faxe, Carsten – oplægsholder 

 

5 Kommentarer til referat fra sidste regionsmøde  
Godkendt referat, der var dog en kommentar, nemlig at chatfunktionen ikke var startet 
endnu, men nu laver man forsøg i et halvt år med start 16.marts 

 

6 Dagens tema: Indførelse af alkoholpolitik på arbejdspladsen  
Carsten og Søren fra faxegruppen fortæller om alkoholpolitik på deres arbejdsplads, Faxe 
bryggeri. Her indførte man alkoholpolitik i samarbejde med BST. Der er udvalgt nøglepersoner 
på arbejdspladsen, som skal tage affære hvis der er en medarbejde der har et problem. 
Medarbejderne kan ringe dag og nat til nøglepersonerne. Man skal være i stand til at køre bil 
fra arbejdet, dvs. max 0,5 promille. Ved begrundet mistanke om at der efter problem, så 
bliver medarbejderne tilbudt hjælp, og hvis de afslår hjælp til behandling, "fyrer" de sig selv. 
Bryggeriet betaler et evt. ophold. Derudover skal medarbejderne efterfølgende forpligte sig til 
at deltage i et efterbehandlingsforløb. Carsten vil, på næste møde, bringe AA møder på tale i 
forhold til arbejdspladsens politik, for at få virksomhedens øjne op for, at det er meget 
virksomt middel i forhold til helbredelse og at en behandling ikke kan stå alene. 

 

7 Spise og rygepause  
8 Rapport fra og nyt fra grupperne (grupperepræsentant) 

Jørgen, Roskilde Tirsdagsgruppen, det går rigtig godt i gruppen, der er fremgang i antallet at 
fremmødte, i gennemsnit 10 personer Elisabeth, søndagsgruppen i Nexø, 6-8 mødedeltagere 
hver gang. Gruppen bruger blå bog som oplæg Michael, Roskilde lørdag. Gruppen læser i blå 
bog hver gang, en gang om måneden kommer der speaker. Der møder ofte nykommere op, 
men de er ikke gode til at holde på dem. 
Joan, Ringsted søndagsgruppen, 20+ hver gang - en del nykommere. Mødelederskift hver 
måned, dette er mere overskueligt. Onsdagsgruppen er for nedadgående i antal. 
Mandagsgruppen er en nykommergruppe på 10-12, ret stabil 

 



Marianne onsdagsgruppen i Kalundborg, der møder mellem 25 og 30 op til hvert møde, det er 
en forrygende succes. Der er et dagsbehandlingstilbud fra kommunen, da de har en AA’er 
ansat. Spørgsmålet er om gruppen kan løfte den opgave. Der skal strammes op til møderne, 
det er en AA-gruppe og IKKE en kaffeklub. Marianne spurgte desuden om der var en der ville 
speake d. 2. marts, Peter meldte sig 
Ruth Jyderup tirsdagsgruppen – 25-30 fremmødte hver gang. Mødet ligger i nærheden af et 
behandlingshjem og statsfængslet, det er ikke kun nykommere, da mange har prøvet det før. 
Der afholdes gruppesamvittighedsmøde sidste tirsdag i hver måned 
Jørn, Grundslev. Grupperepræsentanten havde meldt afbud. Der er startet en ny gruppe i 
november, 2-7 fremmødte hver gang. Der afholdes også gruppesamvittighedsmøde en gang 
om måneden. 
Ulla, Bornholm fra torsdagsgruppen i Rønne fortalte at denne gruppe lukkede d. 31 dec, men 
der er startet en ny gruppe om fredagen fra 18.30-19.30 i metodistkirken. Denne gruppe går 
rigtig godt, mellem 10-16 deltagere hver gang. Der er ikke mange nykommere 
Aage, Køge into actiongruppen om onsdag. Vi spiser sammen, skiftes til at lave mad. Der 
møder 20-25 hver gang. Mødeleder vælges for ½ år af gangen. Det er åben møder hver gang 
og speaker hver gang. Disse skal have taget 5.trin og have en sponsor. Der er mange 
nykommere, men et rimelig stort frafald. Her betales en rimelig høj husleje og derfor giver det 
ikke mening for gruppen at benytte sig af mobilpay. 
Kisser, Dianalund. Gruppen afholder gruppesamvittighedsmøde en gang om måneden. Vi 
passer på hinanden, der er ikke mange nykommere. De har indført meditation på prøve en 
gang om måneden i 10 min 
 

9 Rapport fra/ spørgsmål til regionsrådet 
• Næstformanden Jørgen B 

Der er ikke sket det store. Håber at Flemming kan deltage på det næste møde. 
• Hovedservicerådet ved Jørn L og Peter Å  

Der blev afholdt møde i HSR d. 9. januar. Her havde man en debat om rotation, men 
ser det som et problem, da det muligvis kan medføre at erfaringer går tabt. Endvidere 
var der en del debat om mobilpay (hvad vil der sker med anonymiteten) Kassereren 
ved Jonn C, havde meldt afbud derfor var det Jørgen der fortalte at banken vil have 
billeddokumentation for hvem der står for mobilpay. Det hele er dog ikke på plads 
endnu, men burde snart være det. 
Når man skal have kørepenge skal man jo også oplyse CPR-nummer og det plejer ikke 
at være noget problem. 
Det afsluttede regn skab for 2015 blev præsenteret. Der er indgået omkring 20.000 kr. 
mere end i 2014. Dette medfører at budgettet for 2016 opskrives 
Der afholdes landsmøde i regionen, men det kommer ikke til at koste regionen noget  
Jørgen bragte en bøn fra Jon. Han opfordrer til at suppleanten kommer til møderne, 
da der skal skiftes kasserer til november. 

• Sekretæren ved Mogens J, da sekretæren havde meldt afbud meddelte Jørgen at der 
ikke umiddelbart var der ikke noget nyt fra denne kant. 
Informationsudvalg ved Ruth S – tak for at alle stiller op når vi kalder. Kan 
skypemøder fremadrettet være en mulighed for at holde udgifterne nede? 
Litteraturudvalget var enige om at der skulle formuleres et brev til 
sundhedsministeren, nemlig omhandlende information om. AA. Der skal endvidere 
fremstilles en standardskrivelse som kan sendes ud til forskellige instanser hvis det er 
påkrævet. Endvidere fortale de at der er kommet en god film: ”Alkohol and me”, 
denne er ved at blive oversat til dansk.  

 



Endvidere var der en generel diskussion om AA skal deltage i folkemødet på 
Bornholm, der var blandede meninger om emnet, det er jo et politisk møde og det 
deltager AA jo ikke i, men det kunne være vores ansigt udadtil. Kan vores formål 
forenes med formålet ved folkemødet? Der er dog ikke truffet nogle overordnede 
beslutninger, så det kan tidligst blive i 2017. Hvis man beslutter sig, så kan grupperne 
på Bornholm dog ikke stå alene med denne opgave. Alkohol og samfund har igen 
lavet en kampagne i fjernsynet: ”Min far er den sejeste”. Vi kunne, i grupperne, godt 
tænke os at blive orienteret når den slagskampagner starter, så man er klædt på til 
spørgsmål fra ”samfundet” 

• Telefon og emailudvalg ved Ulla M – Næste møde er først d. 12. marts, så der er ikke 
noget nyt. Chatfunktionen kommer til at køre som et forsøg i ½ år. 

• Strukturudvalg ved Marianne H- der er ikke afholdt nogen møder siden sidst og der 
skal først holdes et møde i slutningen af året, derfor intet nyt 

• It- og hjemmeside ved Mogens- intet nyt 
• Box udvalg ved Mariann S- Der kommer ikke mange indlæg. Marianne går af til maj, 

Joan er måske interesseret i at overtage 
• Erfaringsgruppen ved Henrik- intet nyt 

 
10 Landsmøde 2016- Mødet afholdes i Kalundborg d. 23-25 sep. Gruppen er ikke nået ret langt, 

men meget snart vil der blive lavet en overordnet plan. Det skal holdes på Kalundborg 
gymnasium og lokalerne er bestilt. Der blev opfordret til at få hjælp fra flere grupper, så det 
bliver et Vestsjællands arrangement. Der bliver meget snart nedsat et arbejdsudvalg 

 

11 Valg af 2 eller flere delegeret suppleanter og en sekretærsuppleant-. Michael er rykket op som 
1.års delegert. Tine er stoppet. Helle blev valgt som delegert suppleant samt som 
sekretærsuppleant 

 

12 Afholdelse af regionsmødet i 2016 – Hvordan får vi gjort regionsmøderne mere 
spændende/spiselige. Hvordan får vi givet budskabet videre og får flere til at deltage, således 
at det ikke kun er Tordenskjolds soldater. Det er vigtigt at fortælle at man ”vokser” af at lave 
servicearbejde. Måske kan der blive afholdt et arbejdsmøde hvor man kan diskutere hvad der 
skal til for at få flere AA’er til at deltage i regionsmøderne. Der skal i hvert tilfælde 
orienteres/reklameres mere ude i grupperne for hvad der foregår til regionsmøderne, så folk 
får lyst til at deltage 
Regionsmøde afholdes i Dianalund d. 21. maj fra 11-15 
Regionsmøde afholdt i into aktionsgruppen i Køge d. 13. august fra 11-15 
Regionsmøde d. 12. november mangler stadig en adresse for hvor det bliver afholdt. 

 

13 Eventuelt- Krimordningen eksisterer ikke mere, men der er en der er blevet kontaktet at en 
fra kriminalforsorgen med en forespørgslen og hun vil være kontaktperson. Dette kolliderer 
lidt med anonymiteten, men man vil jo gerne hjælpe hvor man kan 

 

14 Afslutning (Løfterne)  
   
   
 


