
AA REGION NORDSJÆLLAND

Referat af møde i AA Region Nordsjælland

Tirsdag, d. 6 Maj 2014, 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
Per, Gilleje Suppleant 
Simun, Birkerød; Formand for IT- og håndbogsudvalget; LIV-repræsentant.
Leon, Observatør fra Blovsterød
Vibeke, Hillerød Grønnevang Torsdag
Tove, Observatør Hillerød onsdag
Jørgen, Hornbæk Tirsdag  
Rasmus, Hillerød onsdag 
Poul Erik, Stenløse og Frederikssund – Sekretær for Regionen
John, Gilleleje – Kasserer for Regionen
Claus, HSR-Repræsentant
Peter, Fredensborg lørdag 

Afbud: Joan 

17 deltagere på mødet. 13 grupper var repræsenterede 

   5.  Godkendelse af referat fra mødet d. 21. Januar 2014.
      Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

6.       Gennemgang af Regnskab og budget Jan-April. 2014
Regnskab ser stadig meget fornuftigt ud, beholdning på 23.683,09
Hattepenge regnskab lidt under budget, Informationsudvalget over budget
Nyt Budget overslag/ønske til næste Regionsmøde 

7.      Nyt fra de enkelte AA-grupper.
        Allerød mandag: Omkring 25 i snit, der kommer ikke nok i hatten – kassen. 

Fungerer fint med kalender for gruppen hvor de kan skrive/eller blive
skrevet på til gruppens serviceposter eks. Mødeleder.
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Lidt Sommergæster kigger forbi  
   Gilleleje, mandag:  Plejer at vokse i sommerperioden, pga sommerhuse og feriegæster

 Kører perfekt med Serviceposter, herunder mødeleder.
Helsinge, torsdag:   10–15 stk. kommer nogle i perioder, men ellers stabil gruppe, 

udskiftning af mødeleder.
Hornbæk, tirsdag: ca. 10  fungerer fint, nu med bedre opmærksomhed på nykommere, 

som er blevet modtaget godt.  
Helsingør lørdag: Kl.20 – 22, Stabil gruppe, 7-8 stk. altid besøg af gæster udefra. 

Ingen vækst i Helsingør grupperne
   Farum mandag: Er som den altid har været stille og rolig 10-14 stk.  (mandegruppe) 

een kvinde, vi savner flere kvinder 
        Birkerød, onsdag: Pæn stabil gruppe, ca. 20 en udmærket gruppe. 

Hillerød, onsdag:  Rimelig stor omkring 25-30, 1 månedlig åbent møde, me ALA-non, 
 og ALA-teen ca. 60-70 deltagere, mødeleder på 3 måneder rotation 
 Rasmus – ny grupperepræsentant.

Hillerød, Torsdag:  Normalt 5-6 deltagere, men nu vokset til 10 – nykommere syntes 
 det er en tryg gruppe.

        Fredensborg,lørdag:Noget varierende fra 8–26, samme mødeleder, stabil og nykommere 
kommer igen.

        Stenløse, søndag: Det går godt, stabil gruppe - 16-20 deltagere i snit. Bruger Gmail.    
Fr.sund,torsdag: Svinger lidt op og ned 8-12 i snit, med fast mødeleder, bruger gmail. 
Humlebæk,onsdag: 4-5 stk. Kapitel for sig selv, ingen mødeleder kun Jens x 3, nogle 

kigger forbi indimellem, vi fortsætter stædigt

        
8. Nyt fra …

Telefon og e-mail udvalget (TEU) Marianne, 
Lige afholdt møde – fuldt hus, ny formand (Jane .P), nye vagter i Thorsgade og 
nye telefon vagter. Punktet vedr. Chatfunktion blev desværre aflyst – søger viden 
omkring chatfunktion via andre kilder. Møderne skal holdes mere Centralt og 
næste gang i Fredericia. Mangler stadig at tale med 37 kontaktpersoner.

Informationsudvalget v. Jens: Der er ikke sket det store
Udvalget har fået søsat en del skibe, Seminar, Gruppe og Service ”sådan starter 
en gruppe” Sponsor seminar. Skal afholde møde ver. Sponsor Seminar og 
Informationsnyt.
Der er godt gang i udvalget bla. Operation ”skråhylde” til pjecer til mange 
offentlige steder i Nordsjælland.
HUSK Næste møde  d.10 Juni i Fredensborg !!!

                  IT- og Håndbogsudvalget v. Simun:
                  Aktiviteten er ikke stor PT, der sker ikke meget.  

Hovedservicerådet (HSR) v. Claus:
Sidste møde var 1.3 vedr. SK2014 og kandidater til SK.
Der er mange rapporter fra alle udvalg – disse kan rekvireres hos Claus, eller
hentes/printes fra AA’s hjemmeside under Service / Rapporter 

Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) v. Jens
Der har kun været afholdt et møde, drejede sig bla. Om at gøre AA synlig, og 
Lægekortet blev diskuteret, Jens forventer at komme tættere på 
forretningsgangen
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        9.       Servicekonference 2014: (d.26-27 april )

Udmelding fra SK2014 er at der nok er for meget ”kommatilretning”
SK2014 havde besøg af Engelsk (HSR) ikke alkoholiker (phykolog) – havde 
indlæg på SK ”how to start in AA” as non alcoholic.
Vi fik desværre ikke Joan valgt ind som Nordisk delegeret – valget gik til Svend.
HSR – havde foreslået at kasser posten blev nedlagt – forslaget blev forkastet på 
SK – forretningsfører kører videre indtil kasser er fundet.

10 AA’s 60 års Fødselsdag. 
Grønnevang byder på afholdelse, og gerne input fra andre grupper samt 
informationsudvalget.

11.       Landsmøde 2015
Jeppe tilbyder/spørger om afholdelse af Landsmøde 2015.

12. Eventuelt. 
Infoudvalgets budget er vedtaget for 2014, men skal evt. fordeles anderledes og 
ikke revideres. Herefter megen snak frem og tilbage vedr. information ud til 
grupperne og ”sneglepost”.
Gå ud i grupperne og spørg – hør hvordan grupperne ønsker information.
Via E-mail, - via Sneglepost – eller begge dele

13.  Forslag til Næste møde
Resultat af ”hvordan ønsker grupperne information”

14. Næste møde: Tirsdag d. 2 september 2014 kl 19.00
15. HUSK – forslag til SK 2015 i uge 42
16. Informationsudvalgsmøde 6 sep. 2014

Referat:
Poul Erik 19.05.2014
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