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Referat af møde i AA Region Nordsjælland 
 
Tirsdag, d. 26 november 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. 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 
Anita, Helsinge torsdag  
Hans Jørgen, Farum mandag 
Jørgen, Hornbæk tirsdag 
Simun, Birkerød; Formand for IT- og håndbogsudvalget; LIV-repræsentant. 
Leon, Observatør fra Blovsterød 
Vibeke, Hillerød Torsdag 
Tove, Hillerød onsdag og informationsudvalg 
Henrik, Observatør 
Joan, HSR-Repræsentant 
Poul Erik, Stenløse og Frederikssund – Sekretær for Regionen 
John, Gilleleje – Kasserer for Regionen 
Claus, HSR-Repræsentant 
Peter, Fredensborg lørdag  
 
 
17 deltagere på mødet. 14 grupper var repræsenterede  
 
 

   5.   Godkendelse af referat fra mødet d. 3. september 2013. 
      Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 
6.       Gennemgang af Regnskab og budget Jan-Nov. 2013 
Regnskab (vedhæftet) ser stadig meget fornuftigt ud, fastsat kassebeholdning 
31.12.2013 på kr.20.000,- rest herover indsendes HSR  

 
7.      Nyt fra de enkelte AA-grupper. 

        Allerød mandag: Mange nykommere 4-6 stk. snit 20 -25 deltagere til møder, ny 
mødeleder (Jeppe himself igen). Jepper varslede, at han ville lave en 
mødelederliste – og glædede sig til at se om”alle” så stadig synes at 
det er en god idé.   

   Gilleleje, mandag:   Kører stabilt 10-11 deltagere, nykommer opmærksomhed, ”hvordan       
 gør vi” – ?? har vi en nykommerpolitik. 
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Helsinge, torsdag:   Kører lidt op og ned, 8-20 deltagere, ikke fast mødeleder, mangler 
  Majorgården’s besøg, nogle ”gamle” kommer igen – ellers den  
  samme faste stamme. 

Hornbæk, tirsdag: Ca. 10 – 15 deltagere, savner Majorgården. Fået ”anklagende brev” 
  fra en nykommer som ikke mente der var opmærksomhed nok (trist)  
Helsingør lørdag: Kl.20 – 22, Stabil gruppe, snit på 8-10 besøg af gæster udefra. 
Helsingør – kører som det plejer med  
Tirsdag: Pæn gruppe ca.20 – ingen problemer, mødeleder går på skift.                 

   Farum mandag: kl 19.45. 1 nykommer, mødelederposten løst – meget gammel 
gruppe, svinger fra 9 til 17 (nine to five) ellers stille og rolig.  

        Birkerød, onsdag: Der er kommet 10 nykommere fra Orelund, ellers ingen ændringer.  
Hillerød, onsdag:  Blevet rigtig stor gruppe, Kører ”Store Bog” ingen problemer med at 
  besætte poster, kører 3mdr. turnus som fungerer rigtig godt. 
  Mener der er få kvinder (alle møder generelt) 
Hillerød, Torsdag:  Ny Grupperepræsentant (Vibeke) god gruppe 4-10 deltagere, ligger 
  dårligt placeret for off. Transport, men masser af kage – holder åben 
  møde med præstedeltagelse. 

        Fredensborg,lørdag:God stabil gruppe, ca.14-15 stk. nye ind imellem som får god 
modtaglse af ”erfarne” AA’er. Har oprettet intern mailgruppe – håber 
det virker.  

        Stenløse, søndag: Det går godt, stabil gruppe - 12-18 deltagere i snit. Nykommere er 
ved at blive etableret – mistet et par stykke. Bruger Gmail.     

Fr.sund,torsdag:  Efterhånden en god stabil gruppe på 8-12 i snit, med fast 
 mødeleder, har forsøgt at få mødelederposten på turnus uden held, 
 bruger gmail. (Dog med lidt nedadgående kurver i okt – nov.   

Humlebæk,onsdag: Gammel gruppe som holdes i live men kun 4-6 stk. Gassen er gået 
 lidt af ballonen. 

 
 
         

8. Nyt fra … 
 
 Telefon og e-mail udvalget (TEU) Ingen status – ingen repræsentant. 
  

Informationsudvalget v. Jens: 
Følger plan, - udarbejdet aktivitetsliste 2014, afholdt Konceptmøde – 16 deltagere 
Afholdt Grupperepræsentantmøde. Gennemført brugerundersøgelse – med 82 
besvarelser ud af 310 mulige. Resultat udsendes til alle grupperepræsentanter. 
Infoudvalget bidrager som medarrangør ved AA’s fødselsdag dato d. 18 – 19 jan. 
2014. Besøg i grupperne – vil blive præsenteret som et tilbud. 
 

                  IT- og Håndbogsudvalget v. Simun: 
                  Aktiviteten er ikke stor PT, stadig samme status som efter nedbrud. Det kunne 

evt. være mulighed at søge efter interesserede i Regionen til at bygge 
hjemmeside.   
 
Hovedservicerådet (HSR) v. Claus: 
Med ref. Til HSR møde Torsdag d.21.nov. Mange udvalg. 
Midlertidigt layout af nye foldere er godkendt. 
Orientering om HSR’s økonomi – mangler stadig lidt penge. 
Ny tekst vedr. internetsikkerhed eks.møder på nettet m.m. kommer på skrift. 
Bogsalg er bevilliget et hæve/sænkebord 
Møde d.7.dec. vedr. Servicekonferencen 2014 
 
Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) v. Simun 
Simum har modtaget referat fra møde d.16, kunne ikke selv deltage. Der er 
fremsendt en forespørgsel til HSR vedr. udsendelse at Lægerne synspunkt. 
Forslag til inspirationsfolder. Afholdt lægedag. 
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        9. Valg af Repræsentant: 
  Marianne blev valgt til repræsentant for TEU. Afløser Johnny. 
  Jens blev valgt som Repræsentant for LIV, afløser Simun når periode 
  er slut. 
  Poul blev suppleant for LIV og Infoudvalg.    
                    
 
       
        10.     AA’s Fødselsdag. D.18 eller 19 jan.2014 (59 år) 

Afventer villige grupper til afholdelse, venter til Regionsnyt er udsendt – hvor 
Der efterspørges efter villige grupper.   
 

 
11.  Status på Gmail: 

 Brug af Gmail i region Nordsjælland grupper, samt brug af fordelingslister 
 blev endelig godkendt. 
 

12.       Servicekonference 2014: 
 Forslag til Servicekonferencen – Jeppe gennnemgik vores Nordsjælland-forslag til 
 servicekonference som var tæt på at være identisk med forslag fra 
 servicehåndbogsudvalgets. De to er skrevet sammen til ét. 
  

13.       Forsalg til næste møde: 
      Budget 2014 
 HSR Repræsentant (valg) 
 Kontrol af delegerede SK2014 – Tjek om Johnny deltager 
 Valg af delegeret til SK2014 (Michael afgår som 4 år) 
 AA Landsmøde 2015 
  

14. Eventuelt.  
Møder d.24 dec. og 31 dec. (informer evt. på mødelisten om ændring til kl.14.00) 

15. Næste møde: Tirsdag d. 21 januar 20143 kl 19.00 
 
 
     Referat: 
     Poul Erik 02.12.2013 

  
     


