AA REGION NORDSJÆLLAND

Referat af møde i AA Region Nordsjælland
Tirsdag, d. 2 September 2014, kl. 19:00 – 21:00, Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, Farum
Formanden bød velkommen til regionsmødet og indledte efter Dagsorden:
1.
Valg af mødeleder og referent.
John valgtes til mødeleder, Poul Erik blev valgt som referent.
2.
Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt
3.
Oplæsning af de 12 Traditioner.
John læste de tolv traditioner.
4.

Præsentationsrunde.

Marianne, – Næstformand for Regionen
Jeppe, Allerød mandag – Formand for Regionen
Lars, Helsingør lørdag aften.
Jens, Humlebæk - Formand for informationsudvalget og LIV-repræsentant.
Anita, Helsinge torsdag
Hans Jørgen, Farum mandag 19.45
Simun, Birkerød; Formand for IT- og håndbogsudvalget.
Leon, Dir. Speakerbank og Observatør fra Blovsterød
Henrik, Frederiksværk
Poul Erik, Stenløse og Frederikssund – Sekretær for Regionen
John, Gilleleje – Kasserer for Regionen
Claus, Observatør
Peter, Fredensborg lørdag
Afbud: Vibeke Grønnevang, Jørgen Hornbæk
13 deltagere på mødet. 10 grupper var repræsenteret. (under 1/3 af Regionen) !!!!
5.
Godkendelse af referat fra mødet d. 6 maj 2014.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
6.
Gennemgang af Regnskab og budget Jan-Juli. 2014
Regnskab ser stadig meget fornuftigt ud, beholdning på kr.19810,48,
Der er overført kr.20.000,- til HSR.
Hattepenge regnskab lidt under budget, Informationsudvalget fremlagt
budgetforslag til behandling.
7.
Nyt fra de enkelte AA-grupper.
Allerød mandag:
Stadigvæk en dejlig gruppe at komme i, lidt dalende antal ca. 20-25
stk. mere stabil end tidligere, der er kommet nye tilbagekommere
over sommeren. Mødelederkalenderen fungerer udmærket – frivillige
skriver sig på - - - Service er sundt !!!!!!
Gilleleje, mandag: 10-12 stk fast kerne, og faste gæster samt et par nye som holder
ved.
.
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Helsinge, torsdag:

12-16 stk. kommer lidt nye indimellem, eller nogle kommer tilbage.

Frederiksværk:

Tirsdag og Lørdag: Der er ikke noget nyt, har fået nyt lokale og
glæder sig til at komme væk fra ”flakkerlivet”
Helsingør lørdag:
Kl.20 – 22, Stabil gruppe, 7-8 stk. altid de samme faste.
Farum mandag:
Stabil gruppe – samme kerne på 10-14 stk. 2 nykommere kvinder +
et par tilbagekommere.
Birkerød, onsdag: Pæn stabil gruppe, ca.15-20 deltagere, nykommere har stabiliseret
sig.
Fredensborg,lørdag:Stabil Gruppe 16-20 deltagere, har lige holdt forretningsmøde, 2 år
siden det sidste åbne møde, genindføres hv.3 måned med start i
august (Her var der så ingen udefra). Sidste Lørdag i md. trinmøde
Stenløse, søndag: Det går godt, stabil gruppe – 20-22 deltagere i snit.
Fr.sund,torsdag:
Svinger lidt op og ned 8-12 i snit, en del udskiftninger.
Humlebæk,onsdag: 8-10 stk. stabil - de samme faste.

8.

Nyt fra …
Telefon og e-mail udvalget (TEU) v.Marianne,
Har været stille grundet ferie, der skal afholdes vagtmøder og Email møder
henholdsvis d. 4 og 25 oktober. Chatmail er stadig et punkt man drøfter.
Vagtrunderne bliver ledet uden problemer – deltager selv i vagter 20-24
Informationsudvalget v. Jens:
Der er godt gang i udvalget bla. Operation ”skråhylde” og med brochuren ”er der
en alkoholiker i dit liv”. Seminaret Grupper og Service var ikke den succes man
havde forventet – den bliver taget op igen.
Sponsor seminar afholdes d.25.10.2014 kl.13 i Fredensborg. Besøg i grupperne er
stadig et tilbud – Frederiksværk er interesseret.
IT- og Håndbogsudvalget v. Simun:
Vi er kun 2 tilbage, aktiviteten er ikke stor, det der kommer er her fra Regionen.
Evt. supplerende til hjemmesiden – ellers sker der ikke meget.
Hovedservicerådet (HSR) v. Jeppe:
Claus er stoppet som HSR repræsentant med øjeblikkelig virkning!
Transport godtgørelse er sat op efter statens takster (laveste) – der vil blive en
heftig diskussion på næste HSR møde vedr. fordeling af budgetter.
Henvisning til AA’s hjemmeside om hvad der rør sig på HSR området.
Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) v. Jens
Der er gang i LIV, Deltog i møde i Kolding mødet drejede sig bla. Om pjecer om
at gøre AA synlig.

9.

Speakerbank: v. Leon
Der er godt gang i Speakerbanken – der er mange henvendelser, så kom ud af
busken og Speak
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AA’s 60 års Fødselsdag.
Grønnevang afholder igen AA’s Fødselsdag, og denne ”runde” dag skal vi
hjælpe Grønnevang og informationsudvalget med, opfølgning på næste
Regionsmøde d. 6 jan.2015.
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11.

Landsmøde 2015
Jeppe tilbyder/spørger om afholdelse af Landsmøde 2015.

12.

Mail og postfordeling til Grupperne
Alle grupper er blevet spurgt, og spørgsmål fremsendt via Informationsnyt,
Kun ganske få har svaret og lidt til hver side. Konklusion er at vi fortsætter med
at sende via E-mail samtidig med traditionel sneglepost, så intet er ændret.
Herunder kom Informationsudvalgets budget så til diskussion – og forslaget fra
udvalget blev vedtaget som endeligt budget.
Eventuelt.
Henrik påpegede at det skulle noteres i referat, hvem der havde meldt afbud til
Regionsmødet.
Forslag til Næste møde
1.HSR repræsentant valg
2.KRIM Ordningen: Resultat er forvirrende ligesom opfattelse at hvad Krim
ordningen er?? Der er sket så mange ændringer så vi skal kigge på det.
3.Officiel ansøgning til afholdelse af Landsmødet 2015 i Region Nordsjælland.

13.
14.

Jeppe takkede Claus for tiden som HSR Repræsentant
15.

Næste møde: Tirsdag d. 6 Januar 2015 kl 19.00
Referat:
Poul Erik 26.9.2014
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