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Referat af møde i AA Region Nordsjælland 
 
Tirsdag, d. 6 Januar 2015, kl. 19:00 – 21:00, Sognegården Gilleleje Kirke, Gilleleje  
 
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. 
Anita, Helsinge torsdag  
Ib (Sub for Hans Jørgen), Farum mandag 19.45 
Simun, Birkerød; Formand for IT- og håndbogsudvalget. 
Leon, Dir. Speakerbank og Observatør fra Blovsterød 
Peter, Hillerød Fredag 19.30 
Poul Erik, Stenløse og Frederikssund – Sekretær for Regionen 
John, Gilleleje – Kasserer for Regionen 
Peter, Fredensborg lørdag  
Vibeke, Grønnevang 
Rasmus, Hillerød onsdag 19.30 
Joy, Helsingør Svingelporten Tirsdag 18.30 
Niels, Helsingør Svingelporten Tirsdag (Observatør) 
 
Afbud: Hans Jørgen Farum, Claus Informations udv.  
 
16 deltagere på mødet. 13 grupper var repræsenteret.   
 
 

   5.   Godkendelse af referat fra mødet d. 2 September 2014. 
      Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 
6.       Gennemgang af Regnskab og budget Jan- Dec. 2014 
Regnskab og budget ser fornuftigt ud, beholdning på kr.33978,74, 
Der er ikke overført kr.20.000,- til HSR, som budgetteres til Landsmøde 2015. 
Hattepenge regnskab resultat blev 25% under budget.  

 
7.      Nyt fra de enkelte AA-grupper. 

        Allerød mandag: Fungerer OK –  Stadig en dejlig og stabil gruppe hvor der stadig 
kommer nye til. Vil opfordre til mere indbetaling ”hattepenge”. 
Problemer med at få frivillige til Mødelederposten, kaffemand – 
mangler villige ansvarsfulde personer  
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   Gilleleje, mandag:   God og stabil gruppe, fungerer udmærket. Meget blandet 
ædruelighed helt op til 35 års ædruelighed.  

. 
Helsinge, torsdag:   Svinger meget – men nogle gange kommer der 2-3 nye. Er startet 

  helt forfra med service – 12 og 12.     
Hillerød Torsdag:  Går godt – er blevet en stor gruppe på 8-10 stk, stadig intim og tryg 

  Glad for at kunne holde fødselsdagen. Kirken tager sig godt af AA
  gruppen, men der mangler kvinder.     

Hillerød Fredag: Storebog gruppe, altid oplæsning og indledning. Sidste fredag i lige 
måneder altid åbne møder. Det er en ”mandegruppe” – der mangler 
kvinder. Fungerer eller fint med mødeleder, kaffemand og kasser, og 
har lige holdt 10 års jubulæum. 

Hillerød Onsdag: Stabil gruppe – for få kvinder, problemer med at få fordelt mail  
Helsingør lørdag: Kl.20 – 22, Stabil gruppe, 7-8 stk. altid de samme faste. 

   Helsingør Tirsdag: Ny gruppe ”Svingelporten” startet i august, God blandet gruppe. 
Speak til hvert møde, med spisning efter mødet. Ca. 17-24 – masser 
af nykommere som bliver hængende og får sponsor m.m  - besøg fra 
Horserød. Økonomisk skranter det – men modtager hattepenge via 
mobilpay. Gør tingene anderledes bla. Med styregruppe som holder 
trådene samt rokerer efter gældende rotationsregler.   

Farum mandag: Går som det plejer ca. 9-15 stk. mangler kvinder, der er enkelte 
nykommere indimellem. Er startet forfra med 12 og 12  

        Birkerød, onsdag: God gruppe – alle poster er udskiftet, har stadig samme præg. Holdt 
møde juleaften kl 11.00 – her kom en nykommer. 

        Fredensborg,lørdag:Stabil Gruppe 12-24 deltagere, mange til jul – besøg udefra (ALFA) 
 God struktur, fast mødeleder. Sidste Lørdag i md. Oplæg vedr. 

trinene, hver anden Lørdage – lige mdr. åbent møde med speak. 
        Stenløse, søndag: Det går godt, stabil gruppe – 20-22 deltagere i snit, Nye mødeledere 

2 som skiftes, kører faste rutiner trin-traditioner.      
Fr.sund,torsdag:  Meget svingende – helt ned til 4 stk. og mange frafald.  
Humlebæk,onsdag: 7-9 lidt faldende tilslutning, fungerer fint med en god stemning 

 
         

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

Deltog ikke på sidste møde, arbejder stadig på chat og email funktionen, det skal  
udarbejdes og der skal meget mere struktur, som vagterne ikke bør håndtere.   
 
 
Informationsudvalget v. Jens:  
Der er travlt i udvalget bla. Sponsorseminar og Service og Grupper seminar er 
afholdt og bliver taget op igen. Operation ”skråhylde” og brochuren ”er der en 
alkoholiker i dit liv”, bestil endelig brochure og send dem ud – ny aktivitetsplan er 
ved at være klar.  
 
 

                  IT- og Håndbogsudvalget v. Simun: 
                  Vi er kun 2 tilbage, aktiviteten er ikke stor, vedligeholder vores hjemmeside, 

håndbog m.m.. gode ideér til AA-Danmark – Gmail nedlægges formodentlig nok. 
 
 
Hovedservicerådet (HSR) v. Jeppe: 
Der er HSR seminar i februar, ellers sker der ikke det store, deltager i HSR 
møderne, godkendelse af forslag der er indkommet til SK2015 
Ellers henvisning til AA’s hjemmeside om hvad der rør sig på HSR området. 
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Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) v. Jens 
Afholdt møder i Ålborg og Århus, det er vedtaget at alle møder fremover afholdes 
I Århus – centralt for alle. Der arbejdes på nye foldere bla. en Til Professional 
kontakt til AA som der arbejdes på. 

        
        9.       Speakerbank: v. Leon 
 Der er godt gang i Speakerbanken – fungerer rigtig godt, så kom ud af   
 busken og Speak, meld jer til. 
  

10 AA’s 60 års Fødselsdag.  
 Grønnevang afholder igen AA’s Fødselsdag.  
   
  

11.      Landsmøde 2015 
 Landsmøde 2015, Region Nordsj. Er godkendt til at afholde Landsmøde 2015 d. 
 18-19-20 sept. (uge 38) – tema bliver ”Glæden ved Service”. Der afleveres 

ansøgning hos Allerød kommune vedr. afholdelse på Engskolen, der blever 
sammensat en styregruppe – og mail adresse (aalandsmode2015@gmail.com) 

 Der vil blive behov for ”frivillige” til de mange poster.  
   
  

12. Krimordningen. 
 Krimordningen – skal vurderes på SK2015 om en eventuel nedlæggelse. 

  
13. HSR Repræsentant og SK 1 års delegeret valg  

 Leon blev valgt som ny HSR repræsentant (Leon og Lars kandidater) 
Joy blev valgt som ny 1’st år delegeret til SK2015 
 
 

14.  Forslag til Næste møde 
1.Landsmøde - status 
2.SK 2015 – hvordan gik det 
3.Officiel ansøgning til afholdelse af Landsmødet 2015 i Region Nordsjælland. 
 
 

15.  Næste møde: Onsdag d. 6 maj 2015 kl 19.00 (Svingelporten/Helsingør) 
 
     Referat: 
     Poul Erik 26.1.2015 

  
     


