AA REGION NORDSJÆLLAND

Referat af møde i AA Region Nordsjælland
Tirsdag, d. 21 Januar 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 – tilført AA’s Fødselsdag evaluering
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
Anita, Helsinge torsdag
Hans Jørgen, Farum mandag
Bente, Vejby Tirsdag
Simun, Birkerød; Formand for IT- og håndbogsudvalget; LIV-repræsentant.
Leon, Observatør fra Blovsterød
Vibeke, Hillerød Torsdag
Tove, Hillerød onsdag og informationsudvalg
Poul, Helsingør tirsdag
Joan, HSR-Repræsentant
Poul Erik, Stenløse og Frederikssund – Sekretær for Regionen
John, Gilleleje – Kasserer for Regionen
Claus, HSR-Repræsentant
Peter, Fredensborg lørdag
Afbud: Jørgen, Hornbæk tirsdag
17 deltagere på mødet. 15 grupper var repræsenterede
5.
Godkendelse af referat fra mødet d. 26. november 2013.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
6.
Gennemgang af Regnskab og budget Jan-Nov. 2013
Regnskab ser stadig meget fornuftigt ud, beholdning på 19.810,48
Hattepenge regnskab, bliver ikke udsendt med beløb pr. auto, kan rekvireres hos
Regionen eller Hovedservicekontor
7.
Nyt fra de enkelte AA-grupper.
Allerød mandag:
Nogle troede at det var tradition med julemøde hos Jeppe, det blev
afholdt – men der kom kun Kaj. Holdt åbentmøde 20.1 der kom ca
45. Præsenterer kalender for gruppen hvor de kan skrive/eller blive
skrevet på til gruppens serviceposter eks. Mødeleder.

1

AA REGION NORDSJÆLLAND
Gilleleje, mandag: Kører i Vintermode spænder lige fra 1 md til 23 år ædruelighed.
Helsinge, torsdag: Svinger lidt, ingen nye, ca.12 – 15 stk. ikke fast mødeleder, ellers
går det godt.
Vejby, tirsdag:
God og stabil gruppe, ellers intet at bemærke
Helsingør lørdag:
Kl.20 – 22, Stabil gruppe, altid besøg af gæster udefra.
Helsingør Tirsdag: ca.20 stabil – ingen problemer, mangler stadig besøg udefra
”majorgården” savnes.
Farum mandag:
Status Q, kører godt og stabilt – intet at bemærke
Birkerød, onsdag: Pæn stabil gruppe, en nykommer nået 5 mdr. ellers ingen ændringer.
Hillerød, onsdag:
Rimelig stor omkring 25-30, kommer rigtig mange til åbne møder,
ingen problemer vedr. serviceposter – ny grupperepræsentant
Hillerød, Torsdag: Lille gruppe 6 – 7 deltagere, holdt julekomsammen.
Fredensborg,lørdag:God stabil gruppe, intet at bemærke.
Stenløse, søndag: Det går godt, stabil gruppe - 12-18 deltagere i snit. Bruger Gmail.
Fr.sund,torsdag:
Svinger lidt op og ned 8-12 i snit, med fast mødeleder, bruger gmail.
Humlebæk,onsdag: 4-6 stk. hver gang, men har stadig åndenød.
Blovstrød, Fredag: Normal gruppe – en lille håndfuld.
8.

Nyt fra …
Telefon og e-mail udvalget (TEU) Marianne,
Ingen status – ikke godkendt mangler materiale og ansøgning.
Informationsudvalget v. Jens:
Brugerundersøgelse er færdig, resultat bliver sendt ud i uge 6, sammen med
invitation til gr.rep.½ årlige møde, ”tak for hjælpen til grupperne”
Hvad til næste år (2014)
2 seminarer, ”hvor det startede” og sponsorseminar i august.
Besøg i grupperne, Lars laver liste om tilbud til de ”anonyme grupper i regionen”
Regionsnyt udkommer 3 til 4 gange årligt. Evt. Pjece/foldere – brush-up
IT- og Håndbogsudvalget v. Simun:
Aktiviteten er ikke stor PT, hjemmesiden vedligeholdes.
Hovedservicerådet (HSR) v. Joan og Claus:
Joan ref. Til HSR mødet. 11 jan. – bemærkede at man var dobbelt så mange i
HSR udvalg med mere.

9.

Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) v. Simun
Simun er afgående LIV rep. Jens er ikke indtrådt endnu
Valg af HSR Repræsentant:
Tove og Jeppe stillede op og præsenterede deres kandidatur, der blev udløst en
længere debat vedr. valg, regler og love samt erfaringer.
Herefter foregik en skriftelig afstemning – Jeppe blev valgt me over 2/3 af
stemmerne

10.

Servicekonference 2014: (d.26-27 april )
Johnny vil gerne deltage
Peter blev valgt som 1 års delegerede – (Michael 4 års periode stop)
Vibeke blev valgt som suppleant
Jeppe bestiller og sender mater. Til SK’s deltagere
Møde d. 11 marts for SK 2014’s delegerede, gennemgang _ spørgsmål m.m
Hans Jørgen – coacher igen.

11.

AA’s Fødselsdag. D.18 jan.2014 (59 år) - Grønnevang
Godt arrangement, gode speaks – fantastisk lagkage – frugt med mere.
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Stor tak til Grønnevang gruppen for denne fest.
Vi skal evt. reklamere mere for AA’s fødselsdag og informere om denne.
12.

Landsmøde 2015
Regionsnavne skal op på HSR møde – som mulig vært for afholdelse ”Region
Nordsjælland”

13.
14.

Eventuelt.
Joan nævnte – en ikke alkoholiker ???
Forslag til Næst møde
SK 2014 ?? Hvordan gik det
AA’s fødselsdag 2015 (60 år)

15.
16.

Næste møde: Tirsdag d. 6 maj 2014 kl 19.00
HUSK – for SK 2014 delegerede møde 11.3.2014 – kl.19.00
Referat:
Poul Erik 07.02.2014
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