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Referat af møde i AA Region Nordsjælland 
 
Tirsdag, d. 22. januar 2013, 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. Økonomi for Regionen V/Lise 
Regnskab og budgetbehandling fremskudt pga. Lise’s sidste optræden som Kasserer og 
Lise skulle hurtig afsted. Regnskab 2012 og budget 2013 blev godkendt. 
Stor tak til Lise for sit virke og store arbejde som kasserer. 
 
3. Godkendelse af dagsordenen. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
4. Oplæsning af de 12 Traditioner. 
John læste de tolv traditioner. 
 
5. Præsentationsrunde. 
Johnny, Helsinge; rep. I telefon- og e-mailvagtudvalget 
Jeppe, Allerød mandag 
Kai, Blovstrød; næstformand i regionsrådet 
Joan, HSR-repræsentant 
Anita, Helsinge 
Poul, Helsingør tirsdag 
Lars, Helsingør lørdag 
Karina, Helsingør Søndag 
Jens, formand for informationsudvalget 
Hans Jørgen, Farum mandag 
Simun, Birkerød; formand for IT- og håndbogsudvalget; LIV-repræsentant. 
Tove, Hillerød onsdag 
Jørgen, Hornbæk 
Claus, Helsingør Onsdag k.12 - formand for regionsrådet 
Marianne, Fredensborg 
Poul Erik, Stenløse og Frederikssund - Sekretær 
John, Gilleleje – Kasserer for Regionen 
 
(17 deltagere på mødet. 14 grupper var repræsenterede - altså tæt ved 50 %) 
 

   5.   Godkendelse af referat fra mødet d. 13. november 2012. 
        Referatet blev godkendt. 
 

   6.      Nyt fra de enkelte AA-grupper. 
        Allerød mandag: Gennemsnit 20 -25 deltagere til mødet, lige holdt åbent møde med 

50 deltagere. Jul og Nytår (mandage afholdt privat hos Jeppe).  
   Gilleleje, mandag: Velfungerende, i nye lokaler-ingen husleje, men donerer beløb til 
  menighedskassen. Jul & Nytårs åbent begrænset deltagelse 2-4.  
   Helsinge, torsdag:   Kører stille og roligt, stabil gruppe – ellers intet at bemærke. 
   Helsingør tirsdag: Velfungerende gruppe, kører stille og roligt normalt over 20 

deltagere.   
   Helsingør lørdag: Ok lille hyggelig aften gruppe, med tilkommende gæster af og til.                 
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   Helsingør Søndag: God og livlig gruppe, fast mødeleder og faste indlæg 20 -30 
deltagere, glade tider. 

   Farum mandag: Status Q – Kvinderne kommer og går. 
        Birkerød, onsdag: Der kommer ikke taxa’er mere – så der er lidt færre end før da der 

kom besøg. 
   Hornbæk Tirsdag:   Lille Gruppe -  mangler besøg fra Majorgården men er OK 
   Blovstrød, fredag:   Lille gruppen som endelig har fået lokale igen ca.5 deltagere 
   Hillerød, onsdag: Stabil deltagelse på 20, ved åbne møder op til 70 deltagere. 

        Fredensborg, lørdag: Generelt lidt mere end 30, nogle nye og lidt mere garvede, men 
stille og roligt, har været lidt problemer med at åbne. 

        Stenløse, søndag: Det går godt. 15-20 deltagere igen(efter Tv-serie ”forbrydelsen” er 
slut.) Der er valgt ny kreativ mødeleder. Udstrakt brug af g-mail.     

Helsingør, onsdag:  kl. 12 Gruppe – lille og hyg’li 
 
         

7. Nyt fra … 
 
 Telefon og e-mail udvalget (TEU) v. Johnny: 

 Revision af 12-trinslisterne. Johnny er tilhænger af fortsat at bruge, udnytte og 
beholde Gmail  

  
Informationsudvalget v. Jens: 
Jens gennemgik ”Hvad sker der i Informationsudvalget p.t.” vedlagt 
Indbydelsen,  herunder gentagelse af sponsorseminarer og aktiviteter i grupperne. 
Informationsnyt udkommer i næste måned (februar) 
 

                  IT- og Håndbogsudvalget v. Simun: 
                  Det er ikke sket det store, der er udarbejdet ny servicesbog i PDF, samt at der 
                  arbejdes på hjemmesiden 
  

Hovedservicerådet (HSR) v. Joan: 
Omtalte og informerede sin rapport fra HSR, og informerede om ny udgave af 12 
+ 12 er udkommet. 
 
Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) v. Simun 
Informerede om møde i Birkerød, valg af næstformand (Hans fra region Syd) 
Lægekort (lægelig livsinformation) er sendt til tryk. 
  
Formandens (Claus) beretning (vedlagt indbydelsen) og dermed på tryk, ingen 
kommentarer, og godkendt. 

 
                                
         8.       Nyt fra planlægning af Servicekonferencen (SK) 2013 

Formand er syg på ubestemt tid – Yvette assisterer. 
Der er styr på SK-konferencemateriale er klart og ud, som kan downloades eller 
bestilles (evt. Joan). Materiale bør gennemlæses inden SK møde d.19 marts 
(spec.delegerede) 
NB! (alle forslag på papir hvis assistance fra Hans Jørgen) 
Følgende delegerede: 

 Michael (4. år), Marianne (3. år), Jeppe (2. år), Johnny, Poul Erik og John (1. år).  
 

      
   9. Godkendelse af regnskab og Budget: - OK behandlet i starten af mødet 
   

10.     Evaluering af AA’s Fødselsdag: 
En god afholdelse af fødslesdagen – tak til Helsingør Grupper. Blandet mening 
af præsentation (lysshow m.m.) – god beretning og historie. Gode speaks, kaffe 
og hjemmebag m.m. 
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Mindre støjende duge næste gang (Jeppe kan tilbyde 90 meter velour – farve 
ukendt) 
Microfon er ønskelig næste gang. Generelt en god og vellykket fødselsdag  
 
 

 
11.       Forsalg til næste møde: 

      Koncept møde planlægning.  
 
 

12. Eventuelt. Intet til eventuelt 
13. Næste møde: Tirsdag d. 21 maj 2013 kl 19.00 

 
 
     Referat: 
     Poul Erik 25.1.2013 

  
     


