AA REGION NORDSJÆLLAND

Referat af møde i AA Region Nordsjælland
Tirsdag, d. 25 August 2015, 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.
Lotte, Frederiksværk Tirsdag,Lørdag
Hans Jørgen, Farum mandag 19.45
Ib, Observatør - Farum.
Rasmus, Hillerød Onsdag 19.30
Thomas, Hillerød - Observatør
Leon, HSR repræsentant og Speakerbank
Claus, Informationsudv. observatør
Poul Erik, Stenløse og Frederikssund – Sekretær for Regionen
John, Gilleleje – Kasserer for Regionen
Peter, Fredensborg lørdag
Vibeke, Grønnevang Hillerød Torsdag.
Afbud: Simun, Birkerød og Jørgen, Hornbæk.
15 deltagere på mødet. 11 grupper var repræsenteret.
5.
Godkendelse af referat fra mødet d. 5 Maj 2015.
Referatet blev godkendt.
6.
Gennemgang af Regnskab og budget Jan- Juli 2015
Regnskab og budget gennemgået, Hattepenge kunne være meget bedre.
Der er ikke overført kr.20.000,- til HSR, beløbet budgetteres til Landsmøde 2015.
7.
Nyt fra de enkelte AA-grupper.
Allerød mandag:
Ramt af det dårlig vejr, er kun 8-9 mod normalt 25. Den sædvanlige
slåskamp omkring mødeleder og kaffetjanserne, men stadig en dejlig
gruppe at komme i og håber at komme på fode igen.
Gilleleje, mandag: Gruppen har været lidt nede her i den mørke tid, men har fået
tilgang fra ca. 4-6 deltagere, til 14-16 – fast kerne, har lige
uddelt 1 md mønt og 20 års mønt.
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Hillerød, Torsdag: Går ikke så godt er nede på 3-4 deltagere, men håber på det vender
Fr.værk, Tir/Lør:

Mest Lørdag, ca 6-10, men samme problemer med manglende
deltagere og besættelse af serviceposterne, prøver at lave en styring
på fordeling af rollerne. Der er kommet nykommere på det sidste.
Helsingør lørdag:
Kl.20 – 22, Relativ god og stabil, stadig pludselig kommende gæster
udefra.
Farum mandag:
Normalt 12-13, men kun et par stykker der tager ansvar, og det er
de samme hvergang.
Hillerød, onsdag:
God gruppe, der kommer lidt færre end normalt, afholder månedlige
fællesmøder med Ala-non og Ala-teen
Fredensborg,lørdag:Virker som om det stadig er sommerferie – kun ca.6-8 i snit,
mødeleder vil gerne afløses, men det er svært at finde én der vil.
Stenløse, søndag: Det går godt, stabil gruppe – 18-20 deltagere i snit, 2 mødeledere
som skiftes, kører faste rutiner trin-traditioner, emner m.m.
Fr.sund,torsdag:
Meget svingende, men efterhånden igen mere stabil, er oppe på
10-12 og er en god gruppe.
Humlebæk,onsdag: Ca. 6-9 og nogle gange flere, dejlige og behagelige møder.
8.

Nyt fra …
Telefon og e-mail udvalget (TEU) v.Marianne,
Marianne har ikke deltaget, har svært ved at komme til Fredericia, hvor alle
møderne afholdes. Chatfunktionen er igen sat i bero. Der er ikke sket det store i
udvalget, antal af opkald til telefonvagter er faldende. Der er stadig mangel på
både kontor og telefonvagter.
Informationsudvalget v. Jens:
Der er ikke sket det store i udvalget, udvalget har stillet sig til rådighed i
landmødeudvalget, og venter med at afholde infomationsmøde til efter
Landsmøde & Nordisk møde
Udsendelse af Regionsnyt afventer information vedr. Landsmøde & Nordisk møde.
IT- og Håndbogsudvalget v. Afbud fra Simun:
Hans Jørgen informerede at der ikke havde været nogen møder, Hjemmesiden er
lidt forsinket – men bliver opdateret med referater m.m.
Hovedservicerådet (HSR) v. Jeppe:
Der har været sommerfri, næste møde er 5 september, her forventes et kort
møde. Der er tendens til en acceptabelt ”hattepenge” fremgang, men det ser
dårligt ud for litteratursalget dette evt. på grund af at der ingen nyudgivelser
samt at kommunerne har taget behandlingen ”hjem”.
Der var et spørgsmål om hvornår Rotationsprincippet genindføres – til HSR!!!
Ellers henvisning til AA’s hjemmeside om hvad der rør sig på HSR området.
Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) v. Jens
Der er møde d.29 august i Århus – Jens har meldt afbud til dette møde, alle
møder afholdes i Århus.

9.

Speakerbank: v. Leon
Fungerer, ingen bemærkninger.
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10.

Landsmøde 2015
Landsmøde 2015 følger planen, der er afholdt 7 udvalgsmøder samt et
hjælpermøde (d.18.8.2015) her deltog ca.45 – 50. Der er PT tilmeldt 64 hjælpere.
Der bliver tilført flere penge fra Regionens kasse hvis behov opstår.

11.

WSM besøg
Ib har sendt forespørgsel til tidligere WSM delegerede Henrik (HSR Sekretær)
Mulig afholdelse for WSM temadag d.14 november fra kl. 10 – 15 – vi afventer
svar samt OK for lokale i Stavnholtkirke. Evt. Fredensborg som alternativ.

13.

Eventuelt:
AA skal vedligeholdes

14.

Forslag til Næste møde
1.Landsmøde & Nordiskmøde evaluering
2.Service Konference 2016
3.Budgetudkast til 2016

15.

Næste møde: Tirsdag d.24 november, 2015 kl 19.00 i Stavnsholt kirke, Farum
Referat:
Poul Erik 08.09.2015
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