Regionsmøde i Region Øst
Lørdag den 3. november 2018, kl. 11.30 til 15.30
Klosterstræde 7, st., 4300 Holbæk

Referat
1.

Vel mødt ved formanden.
Formand Jørgen B bød velkommen og takkede Holbæk-grupperne for at stå for Regionsmødet
denne gang ved at lægge fine lokaler i Skt. Nikolai kloster til og sørge for forplejning.

2.

”Veje til enhed” læses.
Eva oplæste "Veje til enhed".

3.

Præsentationsrunde.
Jørgen B/Formand Region Øst/Grp.rep.
Roskilde Jakobskirken,
Jørn L/Kasserer,
Lis/Observatør Holbæk,
Marianne H/medlem Erfa-gruppe/HSR
suppleant,
Elisabeth/Grp.rep. Nexø søndag,
Erik H/Grp.rep. Køge tirsdag/Formand
Informationsudvalg,
Lars fra Nordsjælland/AA-arkiv,
Tine/Grp.rep. Holbæk lørdag/medlem Boxudvalg/medlem Informationsudvalg,
Simon/Grp. rep. Kalundborg lørdag/Formand
Telefon- og e-mailudvalget/delegeret SK,
Bente/medlem Erfa-gruppen,
Ilias P/Hovedservicerådsrepræsentant,
Peter Å/Hovedservicerådsrepræsentant,

Henrik C/Formand Erfa-gruppe,
Marianne S/Formand Strukturudvalg,
Mette/Observatør Holbæk tirsdag,
Michael/Grp.rep. Kalundborg
onsdag/delegeret SK,
Lykke/Observatør Holbæk,
Jonn/Grp.rep. Faxe/Formand IT-udvalg,
Annelise/Observatør Holbæk tirsdag,
Malene/Observatør Holbæk,
Eva/Observatør Holbæk+Kalundborg,
Jens/Grp. rep. Næstved/delegeret,
Lisa/Grp.rep. Hasle torsdag/Næstformand
Region Øst,
Torsten/Observatør Holbæk torsdag
nykommer,

Gina/Grp.rep. Holbæk lørdag.
Afbud fra: Maria, Thomas B, Joan C.
4.

Valg af referent og ordstyrer.
Marianne S blev valgt til referent, og Henrik C blev valgt til ordstyrer.

5.

Bemærkninger til godkendt referat fra regionsmøde den 11. august 2018 i St. Heddinge.
Der var ingen bemærkninger til det godkendte referat.

6.

Lidt om grupperne i Holbæk og opland.
Mette fortalte om Holbæk, som er Nordvestsjællands største by med ca. 28.000 indbyggere.
Holbæk har Danmarks yngste borgmester på bare 25 år, men som kan samle "rødderne" fra
alle partierne. Der er mange byggerier i gang i Holbæk, blandt andet et 17-etageres
lejlighedskompleks. Holbæk er stolt af sin placering ved fjorden med forbindelse til Isefjorden og
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Roskilde fjord samt sin færgeforbindelse til Orø. Mette er blandt andet kunstner og uddelte
nogle fine plakater med motiver fra Holbæk og omegn.
Annelise fortalte om AA-grupperne i Holbæk. Tirsdagsgruppen (den ordinære) er den ældste
med 31-32 år på bagen. Om tirsdagen er der ligeledes et kvindemøde, som har eksisteret i 13
år. Der ud over er der en lørdagsgruppe i klosteret, som ligeledes har været der i ca. 13 år. Der
har været flere udløbere af grupper fra Holbæk, blandt andet til Vig, men denne gruppe har
desværre ikke overlevet og er lukket igen. Det samme er sket for onsdags-gruppen i Højby,
men denne popper op i de store ferier (for eksempel sommerferien) og lukker så igen, når
sommerhusgæsterne forlader Odsherred. Højby har et søndags-møde, og dette kører fint. I
Holbæk har der tidligere været møder både fredag og et mere lørdag, men disse er lukket nu.
Torsdag er der nykommermøde i Holbæk, hvor der kommer 40-50 deltagere hver gang blandt
andet fra Orelund samt besøgende AA'ere, der vender tilbage for at deltage i mødet, som var et
af de første de deltog i, mens de var i behandling på Orelund. Nykommermødet er ca. 25 år
gammelt.
Steffen (Klostertjener ved Skt. Nikolai Kloster) kom og fortalte lidt om klosteret, dets historie og
funktion gennem årene fra 1277 og til i dag. Klosteret blev bygget af brødre, der blev kaldt
Sortebrødrene, da de gik i store, sorte kapper, når de gik uden for klosteret. Disse brødre blev
smidt ud af klosteret under reformationen, og kirken (hvor til klosteret hører) har siden fungeret
som sognekirke. Klosterbygningen har huset en arrest på 1. sal, samt der har været opsat en
galge uden for klosteret, hvor man med sikkerhed ved, at i hvert fald 2 personer er blevet
hængt. Klosteret har, inden det blev en del af den nuværende kirke i 1872, blandt andet
fungeret som rådhus, bibliotek, pesthospital og fattighus.
7.

Tema: AA’s arkiver v. Lars.
Lars fra Nordsjælland fortalte om arbejdet, han har lavet i AA-Arkivet de seneste 10 år med at
sortere, registrere, listeføre og arkivere al det materiale, han har haft til rådighed for at sikre AADanmark's historie for os og vores efterkommere.
Der er dokumenter tilbage fra 1985 og frem, der alle repræsentere noget af AA-Danmark's
historie. Alle områder i AA er og bør være repræsenteret i arkivet, og Lars vil rigtig gerne
modtage materiale, som vi eventuelt har liggende et eller andet sted. Lars vil også rigtig gerne
orienteres, hvis der er ændringer til registreringerne og de dokumenter, som han har arkiveret.
Arkivet indeholder materiale fra AA-Danmark - det vil sige Hovedserviceråd,
Servicekonferencer, landsdækkende udvalg, kontoret m.v. samt regionerne (regionsmøderne).
Hvis regionerne ønsker materiale fra deres udvalg og arbejdsgrupper arkiveret, er det en
opgave for regionen - ikke AA-Arkivet.
AA-Arkivet vil gerne modtage al materiale fra regionerne vedrørende regionsmøder
(indkaldelse, referat, liste med hvem, der besidder/har besiddet hvilke poster), temadage,
strukturhåndbøger m.v. Både nu, fremover, men sandelig også, hvis vi har "gammelt"
materiale liggende.
Lars fortalte om en dramatisk begivenhed, hvor der havde været uvejr i København og
kælderen blev oversvømmet. AA-Arkivet ligger nemlig i kælderen i Thorsgade. Heldigvis gik
vandet kun til de nederste skuffer og ikke op på hylderne i reolerne, så det kun var dubletter,
der gik til - men det kunne været gået helt galt for arkivet, hvis vandet var nået højere op og
ødelagt papirerne. Så vidt det er muligt, vil Lars gerne opbevare arkivet fysisk og ikke
elektronisk.
AA-Arkivet kan "besøges" på: https://dkaa.dk/arkiver/ - her findes lister over alle registreringer de understregede er i arkivet - dem, der ikke er understreget, er ikke i arkivet. Der er også noter
med "(mangler)" - her vil Lars rigtig gerne have hjælp til at finde de dokumenter, der mangler,
for at arkivet kan blive så komplet som mulig.
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Et meget interessant indlæg om et fantastisk stort og imponerende stykke arbejde på AA's
Hovedservicekontor, som vi sjældent hører om, men er vigtigt blandt andet af hensyn til AADanmark's historie. Her er dokumentationen, der bevidner fremgangen og udviklingen i AADanmark.
Jørgen B oplyste, at Joan og han arbejder på at sikre det historiske materiale for Region Øst.
De vil samarbejde med Lars omkring det, der også er relevant for AA-Arkivet.
8.

Spise og rygepause.
Holbæk-grupperne havde arrangeret et fantastisk lækkert ta'-selv-bord med oksefrikadeller,
stegte kyllingelår, diverse salater og dips samt ost. Og senere kage til kaffen.

9.

10.

Rapport fra og nyt fra grupperne (grupperepræsentant).
•

Roskilde Jakobskirken (v. Jørgen B): Mellem 11 og 14 deltagere til hvert møde en fast kerne - der kommer nykommere, men det er vanskeligt at fastholde dem - de
søger videre.

•

Kalundborg Onsdagsgruppen (v. Michael): Gammel gruppe, der er
velfungerende og godt besøgt. Det kører lidt op og ned med 12-14 deltagere om
sommeren og ca. 20 om vinteren. Der kommer nogle fra den lokale dagbehandling mange af disse bider sig fat og bruger alle grupper i Kalundborg. Desværre har der også
været tilbagefald blandt disse, men de "ældre" bliver siddende ved bordene, så de er der,
når de, der har taget tilbagefald, vender tilbage.

•

Nexø Søndag (v. Elisabeth): Stabil gruppe med ca. 8 deltagere - har ikke fanget
nykommerne - læser op af "Kom til at tro". En god idé med lidt forandring.

•

Køge Tirsdag (v. Erik H): Der er i alt 3 grupper i Køge, der har lige været lukket
en gruppe, men heldigvis startede der en ny, så stadig 3 grupper. Der er nykommermøde
torsdag kl. 17.30-18.30 (i alt 2 møder tirsdag og 1 torsdag). Nykommermødet har rigeligt
med nykommere - der er ca. 25 deltagere ved møderne.

•

Faxe Søndag (v. Jonn): Lille, stabil gruppe med mellem 6 og 8 deltagere. Har
forsøgt at flytte tidspunktet væk fra kirketiden, men dette har desværre ikke øget antallet
af deltagere. Dette er en Store-Bog-Gruppe.

•

Kalundborg Lørdagsgruppen (v. Simon): Gruppen er mere besøgt nu igen efter
en stille periode. Det har gået op og ned med antallet af deltagere.

•

Næstved Onsdagsgruppen (v. Jens J): Stabil gruppe. Mødelederen indleder
med at sige, at hvis der sidder nogen, der har tid, lyst og villighed til at være sponsor, så
ræk fingeren op, så kan nykommeren se, hvilke muligheder der er for at finde en sponsor,
og kan kontakte denne person efter mødet.

•

Hasle Tirsdag (v. Lisa): Stabil gruppe, der blandt andet arbejder med trin. Vil
tage oplæsning af 5. kapitel op igen.

•

Holbæk Lørdag (v. Gina): Der er mange faste deltagere (mellem 12 og 20
personer pr. møde). Har prioriteret gruppesamvittighedsmøder for at få mere
opmærksomhed på nykommeren. Hvad gør vi? Hvad gør vi ikke? Ser på os selv.

Ansvarlighed v. Simon.
Simon fortalte om, hvad ansvarlighed blandt andet er for ham. Hans taknemmelighed for dette
fællesskab er ægte ansvarlighed. At tage en kaffetjans og/eller mødeledertjans bygge selvværd
og mod op. At finde en sponsor og komme igennem trinene, at deltage i regionsmøder, at
melde sig som delegeret til Servicekonference og arbejde i komitéer er ansvarlighed.
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Simon havde deltaget i TEU-mødet i lørdags og var meget forbavset over den manglende AA
åndelighed i udvalget. Han vil tage ansvar i håb om, det kan blive bedre. Ansvarlighed er at
være åben og ærlig.
Over for mig selv er det det største ansvar jeg har - i dag!
11.

Rapport fra / spørgsmål til regionsrådet:
•

Formanden ved Jørgen B
Jørgen har været med Simon til møde i det landsdækkende TEU i Middelfart som
observatør, mest for at bakke Simon op ved hans første møde i TEU med også af
personlig nysgerrighed.
Formanden ved med på Region Øst's stand på Folkemødet på Møn fredag og lørdag. De
var godt besøgt - især om fredagen, hvor skoleelever fra de omkringliggende skoler kom
til Folkemødet - om lørdagen var det mere de voksne, der besøgte Folkemødet, og de
kom hellere med kommentarer i forbifarten i stedet for at komme hen og få en snak. Tshirten (front: Jeg er alkoholiker - ryg: Men jeg drikker ikke mere) har en god effekt, når
AA'erne går rundt på Folkemødet. Den giver respekt.
Der ud over har Formanden deltaget i Arbejdsmøde, Landsmøde, forarbejdet med
revision af Strukturhåndbogen, ferieret på Lolland/Falster, hvor han deltog i 3 møder på
Lolland og 1 på Falster. Det var dejligt at opleve, at AA også fungerer i udkants Danmark.
Formanden oplyste, at St. Merløse mødet er flyttet til et andet lokale - tjek i mødelisten på
AA's hjemmeside.

•

Kassereren ved Jørn L
Den økonomiske status den 3. november 2018 (morgen) er: Kr. 5.003,- i kassen og kr.
24.572,89 på bankkontoen.
Jørn orienterede om, at alle transaktioner på MobilePay bliver trukket kr. 0,75 i gebyr
uanset transaktionens størrelse. Dette betyder, at "fødekæden" kan blive mindre
undervejs, hvis alle betaler med MobilePay i hattepenge, og der trækkes gebyr fra - også
fra de små beløb. Det bedste vil være at MobilePaye større beløb færre gange, eventuelt
et større beløb pr. måned.
Jørn sidder også i det landsdækkende Økonomiudvalg og kunne referere fra det seneste
møde i dette udvalg. Her viser regnskabet pr. 30. september 2018, at Region Øst er den
region, der har indbetalt flest hattepenge pr. 30. september 2018 med i alt kr. 86.196 (kr.
40.000 fra Regionen og kr. 46.196 fra grupperne). Der er efter 30. september 2018
overført yderligere kr. 10.000 fra Region Øst til Hovedservicekontoret. Pr. 30. september
2018 er der i alt indbetalt kr. 323.995 i hattepenge til Hovedservicekontoret mod
budgetteret kr. 560.000, men erfaringsmæssigt plejer der at komme flere hattepenge ind i
de sidste måneder af året.
Desværre gav Landsmøde i 2018 for første gang i mange år et underskud - på ca. kr.
15.000.

•

Sekretæren ved Joan C
Ingen rapport grundet afbud fra sekretæren.

•

Informationsudvalg ved Erik H
Erik er blevet kastet ud i posten som formand for regionens Informationsudvalg, da han
var medlem af udvalget, da Tine, som var formand for udvalget, trak sig fra udvalget.
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Tine og Erik har været på Produktionsskolen i Køge og berette om AA.
Erik deltog i LIV-mødet (det landsdækkende Informationsudvalg) i Thorsgade den 14.
oktober 2018. Her var der opfølgning på AA's deltagelse i Folkemødet på Bornholm, og
det blev besluttet, at AA også deltager i Folkemødet på Bornholm i 2019. Det er
medlemmer fra LIV, der repræsenterer AA. LIV ønsker at høre om Region Øst's erfaringer
fra Folkemødet på Møn.
På Folkemødet på Bornholm er AA en del af POP-UP-Møderne - men det er ikke
tilfældige møder tilfælde tider og steder, men fastsatte tider og steder - så vi kan vende
det igen, om vi skal være med i POP-UP-Møderne i 2019. Vi afholder ordinære AA-møder
torsdag, fredag og lørdag under Folkemødet. Vi skal også have taget stilling til, om vi vil
deltage i debatter. Vi er blevet spurgt, men det kan blive en udfordring. Der arbejdes på,
om der kan laves et "Misbrugstelt" sammen med andre fællesskaber/frivillige
organisationer.
Inspiration fra LIV-mødet: Region Midt har faste besøg/møder med Jobcenteret i
Randers. Region Nord holder Sponsoraftener for Sponsorer og Sponsi til inspiration for
sponsorarbejdet - der var mødt 50 personer op:)
Der arbejdes på at etablere et samarbejde med Sikkertrafik - her har vi fået en
kontaktperson. Der arbejdes også på at etablere et samarbejde med Soldaterveteraner med her mangler der ind til videre en kontaktperson - Henrik foreslå en kontakt i Ringsted.
•

Telefon- og e-mailudvalg ved Simon W
Simon har deltaget i sit første møde i det landsdækkende Telefon- og e-mailudvalg i
lørdags. Til hans store overraskelse var kun 3 ud af 6 regioner repræsenteret til mødet,
og der manglede en repræsentant fra LIV og en fra Hovedservicerådet. Der har været
afholdt et seminar for at fremme samarbejdet mellem LIV og AA-Data (som var
repræsenteret) omkring hjemmesiden. Telefon- og e-mailudvalget ønsker også et
samarbejde med LIV og AA-Data, så udvalgenes arbejde og muligheder linkes sammen
på hjemmesiden, og siderne får samme layout.
Simon oplyste, at der er udfordringer med vores telefon-ordning. Noget fungerer ikke
rigtigt - blandt andet statistik. Vi har p.t. aftale med Fullrate - her har vi nu fået en fast
kontaktperson, der skal hjælpe med at få løst de udfordringer og mangler, der er . Vi har
fået flere tilbud, men nogle var meget dyrere end Fullrate, og nogle kunne ikke levere den
pakke, vi har brug for og ønsker.
2 personer skal efter rotationsprincippet forlade det landsdækkende Telefon- og emailudvalg, men det er lige som om, at de ikke rigtig vil give slip og lade andre komme til.
De har ikke tillid til, at nye kan løfte opgaven lige så godt som dem selv. Der mangler
koordinatorer - egentlig bør der være 7 til at skiftes at tage vagten, men lige nu er der for
få. Der mangler blandt andet mobilkoordinator. Der havde også været en diskussion
omkring, om det er nødvendigt med koordinatorer - men der var bred enighed om, at det
er der.
Simon havde en følelse af ikke at blive hørt, men har mod på at fortsætte i udvalget.
Efter Simon's rapport fra Telefon- og e-mailudvalget indlagde vi en ekstra pause, da der
var en del uro i lokalet, og næste punkt har kun indlæg en gang hvert andet år, og der
skulle fremlægges og godkendes rettelser til Strukturhåndbogen.

•

Strukturudvalg ved Marianne S
Der har været afholdt Temadag den 15. september 2018, hvor AA-Danmark's og Region
Øst's struktur blandt andet var emnerne. Her blev strukturerne gennemgået og diskuteret.
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Strukturudvalget har holdt møde i Kalundborg sidste lørdag, hvor Region Øst's
Strukturhåndbog blev gennemgået, og rettelser og tilføjelser blev udarbejdet.
Marianne S informerede om, at vi desværre har mistet filen med Strukturhåndbogen, men
at det var lykkedes at konvertere den PDF-udgave, der lå på Region Øst's hjemmeside, til
Word, og bad om, at hvis nogen kan se eventuelle konverteringsfejl, må de endelig sige
til.
Indlægget startede med visning af billede af tavlen fra Temadagen, hvor på strukturen var
optegnet.
Derefter gennemgik vi Strukturhåndbogen og blev enige om følgende ændringer og
tilføjelser:
-

-

-

-

-

Generelt: Sidefoden: Titel og revisionsdatoer er slettet.
Forsiden: Titlen ændres fra Strukturplan til Strukturhåndbog.
Side 1: I listen af revisionsdatoer tilføjes: revideret oktober 2018
Side 2: I afsnittet: Lydene fra mænd og kvinder...... er der tilføjet et t (at kun de er i
besiddelse af det helt rigtige værktøj.) - og -e er slettet på endelige (Og endelig er
der stemmerne.....).
Side 7: Hovedservicerådsrepræsentanternes funktioner er: Deltage i
Hovedservicerådsmøder. "Samt eventuelle seminarer" er slettet, da det er besluttet,
at Hovedservicerådet ikke må afholde seminarer, det skal hedde møder eller
udvidede møder. Der ud over er der tilføjet til funktioner: Længst siddende
Hovedservicerådsrepræsentant er født medlem af Regions Øst's Strukturudvalg - og
hver Hovedservicerådsrepræsentant udpeges af Hovedservicerådet til at
repræsentere dette i et af de landsdækkende udvalg.
Side 8: Strukturudvalg: Her er tilføjet: Strukturudvalget består af: Udvalgets
nuværende formand, længst siddende Hovedservicerådsrepræsentant, sekretær for
Region Øst, formand for Erfaringsgruppen i Region Øst. Afgående udvalgsformand
deltager i første møde i den nye udvalgsformands periode, kommende
udvalgsformand deltager i det sidste møde i den nuværende udvalgsformands
periode.
Side 14 (her indsættes en ny side): Nyt punkt i Strukturhåndbogen er tilføjet: AA's
Persondatapolitik, Region Øst. Generelt er vi underlagt den persondatapolitik, som
AA-Danmark står for, AA_Persondatapolitik (kan ses på DKAA.dk under AA-Service
- Downloads - AA Persondatapolitik (GPDR) (http://dkaa.dk/wpcontent/uploads/2018/05/AA_Persondatapolitik.pdf), og vi nævner nogle
hovedpunkter på siden. Der var en del debat frem og tilbage omkring, hvor meget vi
er omfattet af den nye Persondataforordringslov, og hvor alvorligt vi skal tage det.
Der efterspørges retningsliner for telefonlister i grupperne. Region Øst vil udarbejde
et forslag til, hvordan vi i grupperne kan udarbejde en telefonliste, som lever op til
kravene i loven.
Side 21 (tidligere side 20): Definitionerne er tilrettet under HSR til at bestå af 2
repræsentanter, og sekretariatet er udskiftet med Daglig Ledelse. Der er tilføjet til
punkt med International delegeret, da AA-Danmark ikke længere har en ESM
delegeret og en WSM delegeret - disse to er slettet fra definitionslisten. Teksten i
definitionen på en Nordisk delegeret er tilpasset, så ordlydene er ens i
definitionerne.

Strukturhåndbogen blev godkendt med ovenstående tilføjelser og rettelser.
•

IT-udvalg og hjemmeside ved Jonn C
Ingen kommentarer.

•

Box-udvalg ved Joan C
Afbud fra Joan så ingen rapport.
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•

Litteraturudvalg ved ??
Michael er udtrådt af udvalget. Ingen medlemmer i litteraturudvalget - så ingen rapport.

•

Erfaringsgruppe ved Henrik L
Intet nyt.

•

Hovedservicerådet Peter Å og Ilias P.
Peter fortalte om, at han havde deltaget i et udvidet Hovedservicerådsmøde på Fænø
Sund, hvor der blandt andet blev drøftet hvorfor, det er så svært at fastholde ikkealkoholikere i arbejdet i AA.
På det udvidede Hovedservicerådsmøde blev oversættelsen af koncepterne blandt andet
gennemgået. Ib fra bogsalget viste udkast-eksemplarer - bogen går forhåbentlig snart i
trykken. Det blev også talt om nykommere i service samt gennemgået workshops og
forslag fra Servicekonference 2018.
Peter kunne oplyse, at der er kommet ansøgninger til formandsposten og
viseformandsposten i AA-Danmark, men da ansøgningsfristen ikke var overskredet, ville
man ikke oplyse om hvem, der har søgt.
Der samarbejdes med kriminalforsorgen om at etablere en ny KRIM-ordning. Det bliver op
til den enkelte gruppes gruppesamvittighed, om man ønsker at være med i KRIMordningen og signere på kort eller lignende.
I økonomiudvalget havde der været en afstemning om, medlemmer skal have mindst 3
års ædruelighed, men dette blev nedstemt.
Flytning af Hovedservicekontoret: Region Øst's forslag blev nedsablet med kommentarer
om, at det var mangelfuldt - blandt andet manglende der overslag på forsikringer, der var
ingen vareelevator i de foreslåede lokaler (det ene var i stueetagen), økonomiske og
geografiske argumenter m.v.. Vi må konstatere, at der er væsentligt længere fra
København til Ringsted, end der er fra Ringsted til København. Ib (fra bogsalget), der
kender alt til kravene til plads og funktionalitet for kontoret og dets funktioner, undrede sig
over, at han overhovedet ikke var blevet spurgt i forbindelse med udarbejdelse af
"udbudsmaterialet", der var udsendt fra Hovedservicerådet til regionerne i forbindelse
med undersøgelse af eventuel flytning af Hovedservicekontoret. "Udbudsmaterialet" var i
øvrigt mangelfuldt, hvis Hovedserivcerådet havde forventet et specificeret og
gennemarbejdet og -beregnet forslag fra regionerne.
Der havde været forespørgsel om film på vores hjemmeside - dette blev klart afvist nedstemt.
Næste møder i Hovedservicerådet er den 17. november 2018 og 8. december 2018. Ved
sidstnævnte møde er Peter forhindret i at deltage, og Lisa vikariere for ham.

12.

”Valg” af:
•

Kasserer fra feb19 - Jørn roterer ud til februar 2019, og vi skal have valgt en ny
kasserer for de næste 4 år - kom gerne med forslag til kandidater eller stil selv op

•

HSR-repr. fra apr.19 - Peter roterer ud til april 2019. Vi skal meget have valgt en
ny Hovedservicerådsrepræsentant for 4 år til februar, så denne kan komme med på
Servicekonferencen i april 2019 og blive godkendt. Kom gerne med forslag til kandidater
eller stil selv op.
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"Meld dig" til:
•
▪

Litteraturudvalget - udvalget er lige nu helt uden medlemmer
Delegerede og suppleanter til Servicekonferencen - næste gang er 27.-28. april
2019

▪

Alle udvalg mangler medlemmer. Meld dig til et eller flere udvalg og opford
andre til at gøre det samme. Det er spændende service at udføre.

13.

Regionsmøder:
•
Februar 2019 - ???
•
Maj 2019 – St. Merløse
•
August 2019 - Kalundborg
•
November 2019 - ???.

14.

Eventuelt.
Som nævnt under rapport fra Strukturudvalget vil Region Øst v. formand Jørgen gerne
udarbejde et forslag til en telefonliste, som opfylder kravene i Persondataforordningsloven.
Forslaget sendes ud med næste Regionsnyt til januar 2019.

Tak for god ro (næsten) og orden.
Sindsrobøn.
************************************

Arbejdsmøde mandag den 26. november 2018 kl.19.00-21.00 i Klostermarkskirken, Ringsted
Hattepenge kan indsættes på konto nummer: 1551 0001 472 674 (Danske Bank)
MobilePay: 92 615 – angiv venligst gruppenavn ved indbetaling.
Regionsråd
Navn
Telefon
E-mail
Formand
Jørgen B.
2360 7229
formandregionoest@gmail.com
Næstformand
Lisa R.
3053 4744
lisarasm@hotmail.com
Sekretær
Joan C.
2818 6960
aa.regeast.sekretaer@gmail.com
Kasserer
Jørn L.
2814 7808
jev.larsen@dlgmail.dk
HSR repræsentant Peter Å.
5013 4208
paaside66@gmail.com
HSR repræsentant Ilias P.
2239 4958
iliasaawild@gmail.com
Indlæg til Boks334 og oplysninger om arrangementer i regionen sendes til
LIV repræsentant:
Erik H.
6059 0214
erik.houlberg@hotmail.com
Box334:
Joan C.
2818 6960
j.e.christoffersen@gmail.com
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