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Referat af møde i AA Region Nordsjælland 
 
Tirsdag, d. 3 september 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, Fredensborg lørdag – Næstformand for Regionen 
Jeppe, Allerød mandag – Formand for Regionen  
Lars, Helsingør lørdag aften. 
Jens, Humlebæk - Formand for informationsudvalget 
Johnny, Helsinge - Rep. I telefon- og e-mailvagtudvalget 
Hans Jørgen, Farum mandag 
Jørgen, Hornbæk tirsdag 
Simun, Birkerød; Formand for IT- og håndbogsudvalget; LIV-repræsentant. 
Lone, Allerød - Observatør 
Tove, Hillerød onsdag 
Henrik, Frederiksværk 
Joan, HSR-Repræsentant 
Poul Erik, Stenløse og Frederikssund – Sekretær for Regionen 
John, Gilleleje – Kasserer for Regionen 
Afbud, Claus – Helsingør Onsdag kl.12 – HSR-Repræsentant 
 
 
(14 deltagere på mødet. 14 grupper var repræsenterede - altså tæt ved 40 %) 
 
 

   5.   Godkendelse af referat fra mødet d. 21. maj 2013. 
      Referatet blev godkendt. (kommentar fra Hans Jørgen vedr. formulering om kaffedame 

og ædruelighed.) 
 

6.       Gennemgang af Regnskab og budget Jan-Aug. 2013 
Regnskab (vedhæftet) ser stadig meget fornuftigt ud – informeret om Porto omkring 
informationsudvalg, samt bankgebyr ved kontant indbetaling på regionskonto.  

 
7.      Nyt fra de enkelte AA-grupper. 

        Allerød mandag: En del nykommere, god deltagelse også når der er læsedag, snit 20 -
25 deltagere til møder, skal vælge ny mødeleder, speak den anden 
mandag i måneden. 

   
   Gilleleje, mandag: Er lidt årstidsafhængig, men en god lille gruppe der fungerer uden 

problemer herunder også mødelederposten. Ved sidste åbenmøde 
kom 3 ikke-alkoholikere. 



AA REGION NORDSJÆLLAND 
 

 2 

Helsinge, torsdag:   Kører lidt op og ned, stadig lidt problemer med valg af mødeleder,  
  Anita stoppet som Grupperepræsentant. 

   Hornbæk, tirsdag: Ingen nykommere – de savnes, gruppen har ca. 10 – 15 deltagere, 
fungerer uden mødelederproblemer.   

Helsingør lørdag: Kl.20 – 22, Stabil gruppe, snit på 8 – ofte besøg af gæster udefra, 
helt fra København.                 

   Farum mandag: Mangler nykommere, statistik på 1 ædru nykommer pr.år, problemer 
med mødelederposten (spændende opgave), ellers stille og rolig.  

        Birkerød, onsdag: Ca.20 deltagere, der er kommet nogle nye, kører ellers stille og 
roligt.  

   Fr.værk,tirs/lørd:    Det fungerer ikke helt perfekt, Tirsdags grp. Afholdt 20 års  
  jubilæum, dejligt og med rigtig god speak, Lørdags gruppen fungerer 
  som sommergruppe med weekendbesøgende og turister.  
   Hillerød, onsdag: Stabil stor gruppe, ingen problemer med at besætte poster, kører 3 
  mdr. turnus som fungerer rigtig godt. 

        Fredensborg,lørdag:Stabil gruppe, med nye ind imellem, ellers de samme – rare 
mennesker, ny grupperepræsentant valgt (Peter) 

        Stenløse, søndag: Det går godt, stabil gruppe - et par nykommere 12-18 deltagere i 
snit. Udstrakt brug af g-mail.     

Fr.sund,torsdag:  Efterhånden en god stabil gruppe på 10-12 i snit, med fast 
 kaffemand og mødeleder. Udstrakt brug af g-mail.    

Humlebæk,onsdag: Gammel gruppe som er under genopbygning.– trods truende lukning. 
Vejby, tirsdag: Fungerer godt – lidt rebelsk, passer sig selv – en nykommer at vendt 

  tilbage, dejligt – ellers OK. 
 
         

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

Der oprettet facebook man skrive til, Johnny har herigennem forsøgt at finde 
afløser til udvalget – Johnny ønsker at stoppe med øjeblikkelig virkning i TEU. 
Eller ikke noget at tilføje fra TEU, der skal søges erstatning for Johnny. 
Stor tak for indsatsen til Johnny.   

  
Informationsudvalget v. Jens: 
Gået godt – fulgt planen, afholdt sponsor seminar ca. 26-28 deltagere, både 
kvindelig og mandlig speakere. 
Der arbejdes med brugerundersøgelse og aktivitetsplan, besøg i grupperne og 
specielt dem vi normalt ikke hører fra. Informationsnyt forventes udsendt i 
oktober. 
 

                  IT- og Håndbogsudvalget v. Simun: 
                  Aktiviteten er ikke stor PT, siden hjemmesiden var ude for nedbrud/virus er en ny 

hjemmeside udarbejdet, men kunne være bedre. Det kunne evt. være mulighed 
at søge efter interesserede i Regionen til at bygge hjemmeside.   
 
Hovedservicerådet (HSR) v. Joan: 
Joan gennemgik og kommenterede HSR rapporten, Hans Jørgen kommenterede at 
der ikke var informeret om Joan’s forlængelse. 
 
Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) v. Simun 
Der er ikke noget referat fra sidst – LIV har produceret visitkort/lægekort som 
blev præsenteret på mødet. Der efterlyses stadig personer med sundhedsfaglig 
baggrund, sygeplejesker, SOSU assistenter m.m. så kender vi/I nogen der vil 
hjælpe på området – kontakt LiV 
 

        9. Informationsudvalget: 
                   Trykning  og porto udgifter holder sig inden for budgettet. 
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 Poster skal fordeles bedre, og mere forståeligt. 
 Budget holdes inden for beløbsramme 2013 – reduktion ikke nødvendig 
 Ikke behov for godkendelse – ellers vurderes af sekretariatet. 
 
       
        10.     Koncept møde. 

Hans Jørgen og Ib, kommer og fortæller om koncepterne, dato bliver d.28 
september, i Stavnsholtkirken kl.10 – 15. 
Hans Jørgen og Ib laver programmet. 
Infoudvalget har udarbejdet indbydelse som er godkendt af Hans Jørgen. 
Infoudvalg står for det praktiske, forplejning som morgen/frokost m.m. 
Tove sørger for Konceptfoldere,”grønne eller grå hæfter”  
 

 
11.       Servicekonference 2014: 

 Forslag til Servicekonferencen skal være indsendt inden uge 40. 
 Jeppe udarbejder forslag om skriftelig afstemning 
 

12.       Forsalg til næste møde: 
      Ny repræsentant til Tele og e-mail udvalg (TEU)  
 Opfølgning på g-mail 
 AA’s fødselsdag  

 
13. Eventuelt.  

Johnny takkede for støtten. 
Marianne oplyste at Sponsorseminar ikke kun var success, men at 2 havde forladt 
seminar pga. dominerende personer. 
Jens opfordrede til at få flere grupperepræsentanter til møde (spec.Lørdag 7.9.13) 
Tove lovede at tjekke om TEU måtte benytte sig af facebook. 

14. Næste møde: Tirsdag d. 26 november 2013 kl 19.00 
 
 
     Referat: 
     Poul Erik 07.09.2013 

  
     


