Referat af regionsmøde 29/5-21 i st heddinge
Afbud fra Marianne s, Simon W, Grethe T
1. Velkomst ved formanden Peter Åside
2. Veje til enhed - ved Bo
3. Præsentationsrunde - Peter Å formand Ringsted søndag , Joan C sekretær Ringsted
søndag , Flemming Jensen grpr Ringsted mandag , Marianne H st.heddinge , Bo st
heddinge , Henrik , Jonn næstformand , Ilias hsr , Lisa Hsr , Dorrit , Gert
4. Joan C - Henrik C
5. Ingen bemærkninger
6. Gert fortæller om grupperne i St. Heddinge. Startede op i 9. August i2001 i den
gamle falckstation. Gruppen flyttede senere til SID( 3F). Opstart af stevnstræffet,
startede med en søndagsudflugt i 2003. Mandagsgruppen startede i 4/8-2008….
7. Tema ved Ilias - de 4 åndelige principper...overgivelse - deling - gøre det godt igen vejledning. Det er en 3 delt proces. En anden måde at dele trinene op på.
8. Joan C søndag Ringsted ( startede langsomt op efter corona) - Jørgen B Roskilde
tirsdag (online gennem corona) nykommere trods corona - Flemming J Ringsted
mandag mødet har kørt under corona med 5 personer.-Gina R Holbæk ( 5 møder
trods søndag er lukket)
9. Pause
10. Emne : kommunikation ved Peter Å udfra bogen “ikke voldelig kommunikation(
girafsprog)” vedlagt kopi. Hvordan kan jeg ødelægge kommunikationen? Jeg får det,
jeg giver…. jeg er selv ansvarlig for mine tanker og handlinger. 4 valg : bebrejde mig
selv - de andre - fornemme de andres følelser (autonome) . Hvordan kan det bruges
i livet?
11. Rapport - formanden : vi har holdt et trivedesmøde i regionsrådet Landsmøde 2023
: der undersøges vedr lokaler. Der efterspørges spefikationer vedr lokaliteter….sekr
leder efter en mail fra “Køge-landsmøde” og Ilias vil undersøge HSR For en
drejebog. Regnskab for 2020 kopi vedlagt. Regnskabet blev godkendt . Budgettet for
2021 vedtaget. Jørgen havde lavet et fint diagram…. sekretæren : der skal vælges
en ny…. har fået ny pc.
Hjemmeside-udvalget ved Jonn. Box-udvalget ( Jørn L
har trukket sig). Hsr ved Ilias - de fleste møder har været aflyst. Meget er foregået
på mail. Regionen mangler lige nu 2 delegerede. Flemming Jensen tænker over
sagen. HSR stedfortræder mangler. Der skal vælges en ny sekretær ( Jonn har
tilbudt sig).
12. Valg - box 334 Gina R som også gerne vil være med i LIV.
13. Kommende regionsmøder….14/8-21 (Ringsted onsdag/ mandag/søndag). Og 6/1121( Haslev)
14. Evt. Bilag vedlægges med datoer for resten af året.
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