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Referat af møde i AA Region Nordsjælland 
 
Tirsdag, d. 24 November 2015, kl. 19:00 – 21:00, Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, Farum 
 
Næstformanden 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 
Jørgen, Hornbæk 
Lars, Helsingør lørdag aften. 
Jens, Humlebæk - Formand for informationsudvalget og LIV-repræsentant. 
Simun, Birkerød – IT udv. 
Hans Jørgen, Farum mandag 19.45 
Claus, Informationsudv. observatør 
Poul Erik, Stenløse og Frederikssund – Sekretær for Regionen 
John, Gilleleje – Kasserer for Regionen 
Peter, Fredensborg lørdag  
Vibeke, Grønnevang Hillerød Torsdag. 
 
Afbud: Jeppe Formand(Allerød), Leon (Speakerbank)   
 
11 deltagere på mødet. 11 grupper var repræsenteret.   
 
 

   5.   Godkendelse af referat fra mødet d. 25 August 2015. 
      Referatet blev godkendt. 
  

6.       Gennemgang af Regnskab og budget Jan- Okt. 2015 
Regnskab og budget gennemgået og Godkendt, Hattepenge er forbedret men kunne 
været bedre. 

 
7.      Nyt fra de enkelte AA-grupper. 

            
   Gilleleje, mandag:   Gruppen er stille og roligt vokset til 15 -20 stk. Det er de lokale  
 der kommer, samt et par nykommere der hænger ved. 
   
 

Hillerød,  Torsdag:  Er vokset til 10 – 12 stykker, heraf 3 kvinder og en Nykommer 
   

Hornbæk, Tirsdag: Udmærket gruppe ca.15, fungerer fint, savner Nykommere   
Helsingør lørdag: Kl.20 – 22, Relativ god og stabil, stadig pludselig kommende gæster 

udefra. 
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   Farum mandag: Normalt ca.10, heraf 1 kvinde, en stille og rolig gruppe der fungerer 
udmærket, der er stadig problemer med at besætte Serviceposter.  

        Birkerød, onsdag: God gruppe, 15 – 20 og nykommere ellers sker der ikke det store.  
        Fredensborg,lørdag:Stabil gruppe igen, 15 - 18 i snit, Nye lokaler, og nye der kommer og 

bliver, et par kvinder. 
        Stenløse, søndag: Det går godt, stabil gruppe – 15-20 deltagere i snit, mødeledere som 

skiftes, kører faste rutiner trin-traditioner, emner m.m.      
Fr.sund,torsdag:  Meget svingende, 5 -8 men forskellige ud over de 3 – 4 faste  
     
Humlebæk,onsdag: I snit 6 stk. og de samme 6 hvergang.  
 
Espergærde,Mand: Stigende 8 – 10, også nye der finder kælderlokalet også kvinder – 

som desværre ikke bliver 
 
         

8. Nyt fra … 
 
 Telefon og e-mail udvalget (TEU) v.Marianne,  

Marianne har ikke deltaget. Der arbejdes på Håndbog, Retningslinier og 
modificering af flere forskellige ting. 
 
Informationsudvalget v. Jens:  
Juleudgave af Regionsnyt, arbejder på afholdelse af sponsorseminar igen. 
Derhar været afholdt Gruppeseminar, udvekslet en masse gode ting eks. Glæden 
ved Service og hvad der foregår derude. 
  

                  IT- og Håndbogsudvalget v. Simun: 
                 Der sker ikke så meget -  der arbejdes på samme skabelon som resten af 

regionerne – som skulle resultere i en pænere hjemmeside. 
 
Hovedservicerådet (HSR) v. Peter (stand-in for begge HSR rep 
AA Grønland arb. På at oversætte Storebog – svært!! USA mener af de skal 
oversætte foldere først – men det vil Grønland ikke. USA har spurgt til hvilke 
Sociale medier DK bruger  - hvis vi bruger og vi bruger ikke Facebook. 
Alle foldere skal forsynes med scancode QR som henviser til AA’s hjemme side. 
AA vil gerne have oversat Medicin og andre stoffer, men der er problemer med at 
få folk ”overthere” – så vi skal ud  Regionerne og søge efter sprogkyndige. 
Region Midtjylland har lavet Radio spots som er vurderet som et godt forsøg så 
skal afprøves videre. 
Budget ser skidt ud minus Dkr.71000,- i år, HSR fjerner advokat bistand og 
Seminarer for at minimerer underskud (Budget) 
Der tænkes på en Servicesponsor  -  en person der skal hjælpe folk ind i Service, 
samt at Boxbladet savner materiale og emner m.m.  
IT-udvalget skal være mere visionært. 
Servicekonferenceudvalget 2016, arbejder anderledes – bla. Weekend seminar. 
Henrik (HSR Sekretær) kunne informere om at Danmark søger om værtsskab 
for WorldService 2018. HSR pålægger de Internationale Delegerede om at gå ud 
til grupperne. 
Fuldt referat fra HSR mødet kan læses på AA’s Hjemmeside 
 
Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) v. Jens 
Der er kommet referat, med bla. hvilke opgaver der arbejdes på, det er ikke det 
store, Der er samtidig kommet en henvendelse fra en Privatskole om at få 
besøg/foredrag af en alkoholiker. 
 

      
        9.       Servicekonference 2016: 
 Vi skal vælge 1 års delegeret ved næste møde 2 februar 2016  



AA REGION NORDSJÆLLAND 
 

 3 

  
 
   
  

10.      Landsmøde 2015 
 Landsmødet var en stor succes, alt klappede perfekt – et mindre underskud  
 som PT står i aktiver(Krus), der var mange tilkendegivelser og rosende ord 
 om arrangementet – og hermed stor tak til udvalget og de mange medhjælpere.
   
   

11. WSM temadag:  
Tidligere WSM delegeret  Henrik (HSR Sekretær) holdt en spændende fortælling 
om hvordan de arbejder og hvordan det hænger sammen på verdensplan, der var 
gruppearbejde – vedr.holdning til Service samt frokost. Alt i Alt en rigtig 
spændende dag, dog ville et større deltagereantal været at ønske. 

  
  

13. Eventuelt:  
 Intet at bemærke, kommentere eller skrive om 
 

14.  Forslag til Næste møde 
1.Regnskab for 2015 og budgetudkast 2016 
2.Service Konference 2016 – valg af 1 årsdelegeret  
3.AA’s fødselsdag 2016 evaluering 
4.AA – annonce om synlighed pga. Nedadgående kurve i tlf.kald 
5.Præsentation og nyt fra gruppen i en og samme runde  
 
 

15.  Næste møde: Tirsdag d.2 februar, 2016 kl 19.00 i Stavnsholt kirke, Farum  
 

 
     Referat: 
     Poul Erik 08.12.2015 

  
     


