Referat af Regionsmøde d. 6. august. 2022
Sognegården, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev
1 + 2. Vel mødt ved næstformanden:
Da vores formand Peter var fraværende bød vores nye næstformand Bo velkommen. Der var info omkring
diverse afbud. Bl.a Simon fra TEU, Marianne(Strukturudvalg) var ikke tilstede. ”Veje til enhed” blev læst.

3. Præsentationsrunde:
Tilstede: (brug seddel)
Bo(Næstformand), , ,Ernst(Greve, gæst), Ronnie(Ringsted),Elias(HSR), Hugo(Haslev), Ole(Haslev),
Britt(Haslev), Torsten(Gæst), Bente R(Køge, erfaringsgruppen), Marianne(St Heddinge Formand
erfaringsgruppen), Jørgen B(Kassere), Lisa(HSR), Sven(Nakskov), Erik H(Køge tirsdag og LIV), Jonn(Sekretær).

3. Valg af referent og ordstyrer:
Jonn C til referent og Elias til ordstyrer

5. Bemærk. Til referat fra regionsmøde 21/5-22
Der forelægger ikke referat endnu fra sidste regionsmøde. Der arbejdes på at få det færdiggjort
hurtigst muligt.
6. Lidt om grupperne i Roskilde:
Britt(Haslevgruppen) fortalte lidt om historien omkring Haslevgruppen. Gruppen har bestået i
næsten 25 år, Jubilæum til januar 2023. Gruppen har haft en vekslende historie. Har i ca. 20 holdt til
i AOF bygningen på Slagterivej, men måtte flytte til ”Det gamle bindingsværkshus” ved Haslev Kirke
for 4 år siden. Britt roste gruppen for et godt sammenhold, og glædede sig over at trods
coronakrise og hendes egne udfordringer at gruppen stadig var der også for hende.
7. Tema: Spocer/sponcee.
Ronnie fra Ringsted fortalte at at han gennem 9 år har prøvet at komme ud alkoholens magt samt en masse
andet misbrug. Har nu en sponcer som han nu endelig er begyndt at lytte til. Meget fascineret af det
menneske hans sponcer er. Har medvirket til at Ronnie’s kone også er startet alanon.
Netop det at hans sponcer kan gøre opmærksom på de mange defekter som han er i besiddelse af efter
mange ås misbrug. Ærligheden fra sin sponcer for hvordan det egentlig forholder sig er af enorm betydning.
Frygten og vreden er meget dominerende i hans liv. Men netop det at han lytter til sin sponcer finder han ud
af har så stor betydning for hans fremtidige ædruelighed. Det at man kan være sig selv i AA er en af de ting
der også har fået betydning. Praktisere 1,2,og 3 trin hver morgen. Sluttede med at takke for Stevnstræffet.

8. Rapport fra grupperepræsentanterne:
Ernst Greve:
fungere fint, men deltager antal faldet fra 20 til 5-8
Har meldt klar ud at hvis der skal være kaffe så betales der kontant i ”hatten”
Bo St. Heddinge (mandag og torsdag):
nu er det begyndt at stige, og der kommer trods alt nykommere
Jørgen Roskilde tirsdag:
Godt samarbejde med kirken som vil høre om at AA gruppen vil være med til et event hvor de forskellige
foreninger som benytter kirken kunne gøre mere opmærksom på sig selv.

Ellers så er de også stadig er mærket af coronakrisen. Mobilpay bruges mere og mere.
Fast sammentømret
Ronnie(Ringsted søndag):
Speakermøde kan trække mange til et møde. Men der sker at de kan sidde 2, men i snit en 8 til 10 stk.
Der er også kommet et par nykommere. Det er noget der gør noget godt for gruppen. Der er håb i gruppen.
Erik Nykommergruppen Køge
Nu er der kommet et fremmøde på mellem 15 og 20. Godt at se der er kommet rigtig gang i gruppen igen
Nakskov
Er også mærket af coronakrisen. Det er de gamle der trækker læsset(desværre).

9. Spise- rygepause
10A. Forhøjelse af kørselstilskud til 2 kr.
Enstemmigt vedtaget at kørselstilskuddet sættes op til 2.00 kr pr. km. Gældende fra d. 7/8 2022.
10B. Oplæg om kommende Temadag (AA´s historie i Danmark)
Der vil blive fortalt om AA´s udvikling med afsæt i tilbageblik i årene før AA blev grundlagt og
fremefter. Der vil blive trukket paralleller til de nordiske lande og USA.
Vil også komme ind på servicestrukturen i de nordiske lande.
Der vil også komme nogle bud på hvad der kan gøres fremadrettet ude i grupperne og regionerne
omkring et bedre samarbejde. Dette kunne munde ud ii at der efterfølgende på dagen laves nogle
diskussionsgrupper som kunne snakke om hvad fremtiden kunne bringe
11.Rapport fra/ spørgsmål til Regionsrådet.
Formand:
Ingen nyheder fra formanden meddelt af næstformanden. Det har været sommerferie
Landsmøde udvalg
Har nu lavet et oplæg til hvilke områder hvor der skal bruges nogle ”formand” som kan samle en gruppe
under sig til at forestå de enkelte områder- Afleveret dette oplæg til sekretæren som sørger for AT SENDE
DETTE UD TIL ALLE GRUPPERNE I REGIONEN.
Der skal lige findes ud af om hvad der gøres ifht. slutrengøring.
Kassere:
Fremlagde status på hvad der er gået ind på hhv. bank + mobilpay.
Der kommet rigtig mange penge ind på mobilpay.
Indtægter i alt på ca 52.000 kr
Der har været udgift år til dag ca 20.000
Generelt har vi en god økonomi
Sekretær:
Der skulle nu være styr på samtlige adresser til udsendelser til grupperne.
Har stadig udestående om at tage kontakt til en del personer som ikke har vist sig til diverse møde inden for
de sidste par år. Mest for at disse kan slettes som kontaktpersoner i vores mailsystem.
Meddelte at Grethe Thomsen er udtrådt f alt service og som delegeret til SK
Jørgen som har listen med de nuværende delegerede ajourfører listen og sender til Jonn

Informationsudvalget:
Har ligget lidt underdrejet, men der er ved at ske noget.
Håber på at der i her i efteråret kommer mere gang i at vi kan komme ud på skoler og andre institutioner.
Aktiviteter i efteråret/sensommeren
Sundheds dag i Holbæk
Sundheds dag i Roskilde
Ringstednatten
Folkemøde på Møn
Telefon og email udvalget:
Simon ikke tilstede så ingen rapport på dette møde
Strukturudvalget:
Vedrørende Strukturudvalget har vi talt om at vente med at fremlægge rettelserne fra 2020 – som jo er
blevet forsinket grundet Corona og sygdom. Derfor vil vi vente med at fremlægge rettelser til
Strukturhåndbogen til godkendelse på regionsmøde til efter servicekonferencen, og så revidere
Strukturhåndbogen efter referatet fra servicekonferencen og til foråret så fremlægge rettelser fra 2020 og
2022.
Hjemmeside:
Er blevet hacket på funktionen ”kontakt”. Funktionen er blevet disablet indtil Jonn finder en løsning på
problemet
Erfaringsudvalg:
Intet nyt
HSR:
HSR’s årlige seminar afholdes igen her d. 13/8
Der kommer ny sekretær på hovedkontoret.
I det hele taget er der en del poster ledige på servicekonferencen ifht post i daglig ledelse.
Ny hjemmeside er klar og køre fint. Er mere overskuelig og oplysninger nemmere at finde
12. Valg af. Suppleanter til HSR og suppleanter for delegeret. Alle udvalg mangler medlemmer.
Ingen meldte sig på dette møde, så vi prøver igen til næste regionsmøde. Vi laver en notits om dette i den
informationsudsendelse vi laver ifbm. Landsmødet.
13. Regionsmøder hhv. okt. 2022 0g feb. 2023, Hvem byder ind?
Marianne meddeler at St. Heddingegruppen evt. godt kan afholde mødet i oktober.
14. Evt.
Intet
Bo næstformand takkede for god ro og orden.
Kurven gik rundt og vi sluttede med sindsrobønnen.

