
 

 

Referat af Regionsmøde d. 29. oktober. 2022 

         Kirketorvet (Nordfløjen), 4660 St Heddinge 

 
  
1 + 2. Vel mødt ved formanden: 
Formanden bød velkommen. ”Veje til enhed” blev læst. Meddelte at pga at togene ikke kørte var 

bornholmerne strandet på hovedbanegården i København. Men vi starter mødet op alligevel 

3. Præsentationsrunde: 
Tilstede: (brug seddel) 

Bo(Næstformand), Ronnie(Ringsted),Peter(Formand), Bente R(Køge, erfaringsgruppen), Marianne(St 

Heddinge Formand erfaringsgruppen), Jørgen B(Kassere), Lisa(HSR), Sven(Nakskov), Erik H(Køge tirsdag og 

LIV), Jonn(Sekretær), Pia (Roskilde mandag),Palle (Ringsted), Christine(Ringsted), Pia (Køge), Susanne(Køge), 

Flemming(Ringsted), Dorrit(Ringsted), Hanne (Bornholm), Lars(Højby) 

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

5. Bemærk. Til referat fra regionsmøde 21/5-22 

Der forelægger ikke referat endnu fra regionsmødet i Hasle Bornholm. Der arbejdes stadig på at få 

det færdiggjort hurtigst muligt.  

6. Lidt om grupperne St. Heddinge: 

9 august 2001 så Falck huset tilbage til 3F 2008 møde om mandag 

Før corona mange nu halter det lidt  
 

7. Tema: Sponcer/sponcee. v/Peter og Ronnie 

Ronnie fra Ringsted fortalte at  at der at have en sponcer har stor betydning for ham. Det at lære at bruge 

ham har været lidt af en udfordring. Men det går bedre og bedre. Det at han kan hjælpe når det brænder på, 

betyder rigtig meget. Det har været en kæmpe hjælp til at lære betydningen af 1,2 og 3 trin som er så vigtig. 

Takkede meget for det som hans sponcer har givet ham. 

Peter fortalte at ikke nogen menneskelig magt, kunne have hjulpet ham til der hvor han er nu og netop kan 

bruge sin højere magt til at bringe budskabet videre. Ærlighed er at af de punkter som betyder allermest for 

hans samarbejde med sine sponcee. Takkede meget for den hjælp han fik til at indtræde i service arbejdet 

som også er en del at det kunne bringe budskabet videre. Bruger meget sit netværk ifht mange udfordringer 

i hans virke som repræsentant i service og hans virke som sponcor.   

  

8. Rapport fra grupperepræsentanterne: 

Bo St. Heddinge (mandag og torsdag): 

Fremmøde er meget varienrende 

Ronnie(Ringsted søndag): 

For det meste en 8-10 stykker til mødet. Det kører fint og der åbenhed og ærlighed. Der kommer stadig nye 

til. 

Pia (roskilde mandag) 

Sidder mellem 15 og 25 hver gang. Er gode til at lade de forskellige serviceposter gå på skift 



 

 

Lars Højby onsdag og lørdag 

Bruger til daglig eftertanke. Bred vifte af nykommere, men også en del med mange års ædruelighed 

Har haft det samme sted i 20 år, men der er måske ikke mulighed far at blive. Men der er et godt 

sammenhold i gruppen så det skal nok gå 

Erik Nykommergruppen Køge 

Nu er der kommet et fremmøde på omkring 20. Godt at se der er kommet rigtig gang i gruppen igen 

10. ”glæden ved oplysningsarbejdet” v/Marianne 

Har været i service i 25 år. Har været en del ude på skoler og fortælle om AA både hvordan virker 

men især hvad AA har gjort for hendes ædruelighed. Prøver ppåå at bringe budskabet videre og det 

ser ud til at det virker. Det handler meget om at udtrykke den glæde man har fået ifbm. Service 

arbejdet.  

11.Rapport fra/ spørgsmål til Regionsrådet. 

Formand: 

Problemer med at få tilmeldt de delegeret til SK2022. Nævnte at vi bliver nød til at stramme op på 

ansvarligheden ifht. det at påtage sig en servicepost i regionen. Undersøger muligheden om at regionen 

kunne få deres egen nøgle til Klostermarks kirken i Ringsted, så vi ikke er afhængige af at have kontakt til 

onsdagsgruppen som holder til der. Temadagen måtte skifte afholdelse sted og det lykkes at for diregeret 

dem der var møst op i Klostemarkskirken til det nye sted på Prinsensvej. Der var mødt ca. 10 personer op til 

Sunes foredrag om AA,s historie. 

Landsmøde udvalg 

Flemming havde ikke så meget sige. Der kigges på tilbud på mad. Afventer stadig på at der dukker folk op til 

de forskellige underudvalg som skal foretage mange af de praktiske ting på landsmødet. 

Kassere: 

Fortalte lidt om folkemødet på Møn. 

Var også til sundhedsdag i Holbæk. Hr været med i 14 år der. Har meldt sig som ny repræsentant i 

styregruppen for sundhedsdagen og er kommet ind og deltaget i det første møde. 

Også en tur til sundhedsdag i Roskilde. 

Fremlagde status på hvad der er gået ind på hhv.  bank + mobilpay. 

Der kommet rigtig mange penge ind på mobilpay. 

Pt. Er der et overskud på ca 25.000 

Reserve på ca 50.000 

Generelt har vi en god økonomi 

 

9. Spise- rygepause 

Sekretær: 

Måske en udgift til fornyelse af vores Microsoft officepakke 

 

Informationsudvalget: 

Aktiviteter generelt i LIV,s regi 

Sundheds dag i Holbæk 

Sundheds dag i Roskilde 

Ringstednatten 

Folkemøde på Møn 



 

 

Og så er der det store folkemøde på Bornholm. 

Derudover sørger de for at få speakere ud til skoler og andre institutioner 

 

Telefon og email udvalget: 

Simon ikke tilstede så ingen rapport på dette møde 

 

Strukturudvalget: 

Intet ny (se forrige referat) 

 

Hjemmeside: 

Kunne igen fortælle at funktionen ”kontakt” stadig er disablet indtil Jonn finder en løsning på problemet. 

Vil evt. forsage blot at aktivere den igen og se om problemet stadig eksistere 

 

Erfaringsudvalg: 

Intet nyt 

 

HSR: 

Lisa havde ikke noget at berette. Jørgen kunne oplyse at Erik gerne vil overtage den ene HSR post efter Elias. 

Der er sendt 8 delegeret til SK2022 

12. Valg af. Suppleanter til HSR og suppleanter for delegeret. Alle udvalg mangler medlemmer. 

Pia (Roskilde er indtrådt i TEU og Flemming meldte sig til Informationsudvalget. Joan meldte sig som 

suppleant til HSR 

 

13. Regionsmøder feb. 2023, Hvem byder ind? 

Evt. i Højby. Lars vender tilbage 

14. Evt. 

Intet 

Formanden takkede for god ro og orden. 

Kurven gik rundt og vi sluttede med sindsrobønnen. 

 

 


