
RD/RDS RAPPORT 

 

Vi var denne gang i Thessaloniki Grækenland. 
En mega givende, men også ret hård tur. Lørdag var vi eksempelvis færdige kl 21:00 først.. 

Som RD for Danmark kan jeg ikke takke nok for i valgte den RDS vi har, inddelingen var denne gang at jeg 
oversatte Dagsorden og spørgsmål for regionerne til dansk og Claus skrev referat i de 36 timer vi var til 
møder. 

I kan se alt der foregik i det referat i får sendt på mail snarest, sammen med alt vedlagt materiale fra 
EDM mødet. 
Der var igen mange nye gode ting, en af dem er, at et fattigt land som Bulgarien er med i EDM nu og at 
alle regioner i verden ønsker mere og mere zone inddeling og dermed mere indflydelse i sigte. 

Vi har en opfordring til RSK om vi får WSC/CAR på dagsordenen igen, da det forholder sig således. 
I tilfælde af Danmark ikke betaler for vi skal derovre, betaler WSO automatisk for RD og ikke RDS, da vi 
SKAL komme som seedet land, så vi går udfra der er opbakning til at sende RD af sted (Ansøgning om at 
de betaler er udfyldt og sendt af sted) 

Jose fra world board der har lavet service på det her plan i 12 år sagde sådan her: "At i skal have service 
konference i DK før i sender RD/RDS af sted giver ingen mening, da CAR rapporten indeholder et 
minimum af hvad der foregår på WSC og de spørgsmål der er i den gennemgår vi i EDM og flertallet i 
EDM til hver enkelt spørgsmål, er det der kommer med fra Europa, alle andre spørgsmål er nogen der 
kommer derovre, og at i som region har valgt os, har i dermed også givet tillid til vi ved hvad der er bedst 
for DK" 

Guideline siger jo at et enhver delegeret/region kan komme med et forslag under mødet og er der bare 
en region der bakker op, skal det diskuteres og muligvis ende som forslag til vedtagelse. 
Derfor aner vi intet om hvad der kommer af forslag derovre, derudover er 4 af dagene nyheder som ikke 
kan gennemgås inden.. 

Så vi føler at der er for lidt viden omkring det her og i må tænke på at 1,5 times workshop på en service 
konference i DK, ikke klæder os mere eller mindre på..Eksempelvis brugte vi 6 timer i Grækenland på de 
25 spørgsmål fra CAR rapporten(som er et minumum af det der sker derovre)..Danmark er ung i EDM og 
vi ved for lidt om det her. 

Vi takker og bukker for jeres tillid og håber næste RSK møde indeholder mere dialog om WSC/CAR 
rapport osv.. Vi vil godt dykke dybere ned i det her og have noget klar til næste RSK møde. 

Kærlige service tanker RD/RDS Danmark 


