
AA REGION NORDSJÆLLAND

Nordsjælland, 29. januar 2017

Referat af Regionsmøde d. 24. januar 2017

Tirsdag, d. 24 januar 2016, kl. 19:00 – 21:00

Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, Farum

Dagsorden:

1. Valg af mødeleder og referent.
Vibeke R blev mødeleder og Vibeke L blev referent

2. Godkendelse af dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt

3. Oplæsning af de 12 Traditioner.

Kassereren læste traditionerne

4. Præsentationsrunde. 

Jeppe, Allerød mandag 19.30 – Formand for Regionen samt rep. HSR
Lotte, Frederiksværk tirsdag 19.00 og lørdag 15.00
Claus, Info udvalg og LIV
Lars, Ølstykke mandag 19.30
Peter, Hillerød Fredag 19.30 (Frederikssund)
Lars B, Helsingør Lørdag 22.00 og Espergærde mandag 19.30
Leon, HSR rep. + Speaker Bank
Hans Jørgen, Farum mandag 19.45
Stig, suppleant Helsinge torsdag 20.00(SK Delegeret)
Søren, Helsinge -Torsdag 20.00
Niels, Stenløse – Observatør (SK Delegeret)
Poul Erik, Stenløse søndag 19.30– Sekretær for Regionen
Simun, Birkerød onsdag 19.30 – IT udvalget
Peter T. Fredensborg lørdag 10.00
John N Gilleleje mandag 19.30
Marianne, – Næstformand for Regionen
Vibeke L, Grønnevang Hillerød Torsdag 19.30 Sekr.
Vibeke R, Sct.Olai Kirke – Helsingør Fredag 19.00 Kasserer.

18 deltagere på mødet. 16 grupper var repræsenteret.
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Oversigt over mødte grupper

Mødt GRUPPER DELTAGER
X Allerød: Mandag 19.30 Jeppe 
X Birkerød: Onsdag 19.30 Simun

Blovstrød: Fredag 19.30
X Espergærde: Mandag 19.30 Lars B
X Farum: Mandag 19.45 Hans Jørgen

Farum: Torsdag 19.30  
X Fredensborg: Lørdag 10.00 Peter T

Frederikssund: Torsdag 19.30 Anders
Frederikssund: Søndag 09.00 Anders

X Frederiksværk: Tirsdag 19.00 Lotte
X Frederiksværk: Lørdag 15.00 Lotte
X Gilleleje: Mandag 19.30 John 
X Helsinge: Torsdag 20.00 Søren

Helsingør Vest.Vang Tirsdag kl 19:30
X Helsingør Vest.Vang Lørdag kl 22:00 Lars B

Svingelport 8B  Tirsdag Kl. 18:30
X Helsingør St.Olai Kirke Fredag kl 19:00 Vibeke R

Helsingør St.Olai Kirke Søndag kl 19:00
Helsingør: Fredag 19.00
Helsingør  Onsdag 19.00
Hillerød 1:Onsdag 19.30

X Hillerød 2: Fredag 19.30 Peter
X Hillerød: Gr.vang  Torsdag 19.30 Vibeke L

Hornbæk: Tirsdag 19.30 Jørgen AFBUD
X Humlebæk: Onsdag 20.00 Vibeke R

Humlebæk: Fredag 17.00
Hørsholm: Lørdag 09.00 

Nivå: Mandag 20.00
Skibby: Onsdag 19.30

X Stenløse: Søndag 19.30 Poul Erik
Vejby: Tirsdag 19.30

X Ølstykke: Mandag 19.30 Lars

5. Godkendelse af referat fra mødet d. 22 november 2016.

Referatet blev godkendt.
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6. Gennemgang af Regnskab 16 og Budget for året 2017

John - afgående kasserer aflagde årsregnskab:

Det har været et godt år. Hattepengene var 22 % større end budgetteret. Der er overført 50.000 til AA og 
det er 10.000 mere end forrige år. Vi har 25.300 i kassen til Servicekonferencen 2017 mm. Se i øvrigt de tid-
ligere sendte regnskab og budget. Bemærkning til regnskabet: Der skal stå 2016 ved Servicekonferencen 
(Ikke 2017) 

7. Præsentation og Nyt fra de enkelte AA-grupper.

John Gilleleje: Gruppen kører fint. Ca. 10-12 personer -  lidt flere om sommeren. Har været stabilt sidste 
1½ år. Blanding af nye og gamle
Peter Fredensborg: Stabil gruppe - ikke meget nyt
Simun Birkerød: Stabil  med en enkelt nykommer
Niels Stenløse: ca. 15-20 hver gang
Stig og Søren Helsinge torsdag:
10-15 har været en stabil gruppe men nu i torsdags kun 7. De har enkelte nykommere der kommer og går
Hans Jørgen Farum: Ca. 12-13 personer pr gang. Tilbagevenden af gamle AA´ere til gruppen.
Lars Helsingør lørdag kl. 22:  6-8 faste stabile AA´ere. Espergærde Mørdrup er en meget stabil gruppe på 
ca. 10-12
Peter Hillerød: Stadig overvejende herregruppe - stabil på ca. 10 medlemmer pr møde og en enkelt kvinde 
ind i mellem
(Frederikssund søndag er også stabil)
Lars Ølstykke: Stabil gruppe ca. 22-24 pr. møde ca. 10-12 faste
Enkelte faste piger – men overvejende ”Tordenskjolds soldater”
Lotte Frederiksværk:  Stabil gruppe 4-8 personer. Tirsdagsgruppen er blevet mere stabil og større ca. 15-
16 personer
Jeppe Allerød De var 40 på sidste møde, men det skyldtes at det var det årlige åbne møde med præst og 
blødt brød. Normalt er der ca. 13-20 personer og der kommer jævnligt nykommere.
Vibeke R Helsingør Sct Olai: Ca 20-25 men ikke så mange nykommere. Humlebæk er ikke så stor -  ca. 3 
faste.
Vibeke L Hillerød torsdag 19.30 Gruppen var lukningstruet på et tidspunkt men nu kommer der 7-8 pr. 
gang

(Der var afbud fra Jørgen fra Hornbæk men han skriver: Gruppen fungerer godt med 8 til 12 deltagere hver 
tirsdag.)

8. Nyt fra:

 Telefon og e-mail udvalg (TEU)

Søren har indsendt en ansøgning til TEU om at blive regionsvalgt medlem og mangler den formelle HSR-godkendelse, men 
han er allerede indkaldt til møder. Første møde 11. marts.

 Informationsudvalg

Planlægger sponsorseminar 29.april 2017
Arbejder videre med avis-annonce i Søndagsavisen. Priser fra 546 pr. gang. Vil prøve at sætte den i hver anden uge. An-
noncen skal linke til en særlig AA-hjemmeside med info til nykommere. 

Informationsudvalget har været til møde i frivilligcentret i Hillerød. AA tilbydes en stand under den kommende byfest. 
Der efterlyses deltagere i et løb: Evt. rigtige mænd med AA trøjer.(Tabu-bryderne) Man skal stille med et hold på 5.

 IT- og Håndbogsudvalget
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Hjemmesiden linker til den nye hjemmeside. Dog mangler at møderne skal overføres til den nye hjemmeside. Men Simun 
skifter den nu over til den nye.

 Hovedservicerådet (HSR)

Leon: 

Den ikke-alkoholiker, der blev fundet til at varetage AA´s interesser udadtil. dukkede aldrig op. På den baggrund har man 
valgt at afbryde samarbejdet.

Økonomi: der er kun et lille overskud på 5000 kr. i AA´s samlede regnskab – og omsætningen er i dette år faldet fra 1 
mio til 800.000. Det er bekymrende og man opfordrer alle grupper til at sende penge ind og ikke anvende penge til ude-
frakommende formål. Økonomiudvalget er blevet bedt om at komme med forslag til besparelser m.v. 

Region Midt: De har selv lavet Radio-spots som har kørt i Hernings lokalradio. Kan høres på Region midt´s hjemmeside.

Sekretær: HSR har haft svært ved at finde en sekretær, der er konstitueret én indtil videre

Der mangler også kandidat til posten som international delegeret

Se i øvrigt HSR-referat på AA´s hjemmeside

 Landsdækkende Informationsudvalg (LiV)

Claus var syg ved sidste møde og det næste ligger i Ålborg i vinterferien
Man forbereder deltagelse under folkemødet på Bornholm. 

Der er sendt brev samt bøger til sundhedsministeren og de øvrige partiers sundhedsordførere med invitation til at deltage i
et AA møde. Der er ikke kommet svar. 

Der er oversat en irsk film om AA men teksten må man ikke bare oversætte, så det afventer afklaring, men den er på vej

AA´ s hjemmeside skal fornyes – man inspireres af andre landes hjemmesider fx den Australske.

Der er oprettet en database over events–materialer så som strandflag m.m.

 Litteraturudvalget

Der har ikke været afholdt møder siden seneste regionsmøde.

Hans Jørgen: Koncepterne er færdigoversat, men skal lige gennemgås nøje, for at sikre at det er i overensstemmelse med 
de originale, inden de kan endelig godkendes og udgives som bog

8. Service Konference 2017.
Peter (Formand for Medier):
Det startede lidt skidt ud idet formanden stoppede sit virke. Det skabte problemer så næstformanden fra Re-
gion Syd måtte træde til som formand. Endnu en deltager er stoppet og derfor må HSR repræsentanter træ-
de til
Der er 10 forslag og 5 workshops som er godkendt af HSR i år. Program og dagsorden er godkendt, og AA-
data tager sig papirarbejdet.
Servicekonferencen foregår i år på Fænøsund.

Der afholdes et forberedende møde d 28. marts kl. 19.00 for de delegerede, der skal deltage i år. Mødet er 
åbent for alle, der ønsker indflydelse. Bliver slået op i Regionsnyt
Dagsorden ligger allerede nu på AA hjemmeside

11. Evaluering af AA´s fødselsdag

Ros til gruppen, men lyden for lav.
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Økonomi:
Der blev indkøbt lagkager for 1300 kr. og der blev indsamlet 1.165 kr. Det manglende beløb blev dækket af 
Allerød-gruppen som solgte bøger under fødselsdagen. Herudover bidrog flere medlemmer med egne kager 
uden beregning.

Grønnevang-gruppen er lidt trætte af at stå selv for arrangementet hvert år, så det besluttes at efterlyse del-
tagere til en ”fødselsdagsgruppe” der kan stå for arrangementet om et år når AA fylder 63. Claus skriver ud i 
Regionsnyt.

12. Fastlæggelse af næste møde.

2. maj 2017 kl. 19.00 

13. Eventuelt.

Punkt til næste dagsorden ”Evaluering af servicekonferencen”

Speakerbank: Leon mangler nye emner

Formanden fremviste sin fine nye kuglepen

14. Sindsrobønnen

Blev fremført med klar røst 

Ref. Vibeke L, sekretær
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