
Regionsmøde, AA Nordsjælland d. 5. september 2017 

 

1. Valg af mødeleder og referent 

Vibeke R. valgt til mødeleder.  Jeppe L. valgt til referent, da afbud fra sekretæren, Vibeke L. Tillige afbud fra 

Leon K, HSR-medlem og speakerbankdirektør. 

2. Godkendelse af Dagsorden 

Godkendt. 

3. Oplæsning af de 12 Traditioner 

Vibeke R. læste Traditionerne. 

4. Præsentationsrunde, kort (til stede): 

John N., Gilleleje mandag 

Stig J., Helsinge torsdag 

Anders, Frederikssund torsdag/søndag 

Marianne N., næstfmd. Region 

Claus B., Fredensborg og fmd infomationsudvalg 

Simun S., Birkerød  onsdag 

Lars B, Espergærde og Helsingør lørdag aften 

Hans-Jørgen, Farum mandag 

Peter L, Hillerød fredag 

Poul-Erik, Stenløse søndag 

Jeppe, Allerød mandag og fmd. region 

Peter T, Fredensborg lørdag 

Vibeke R. Humlebæk og Sct. Olai Helsingør 

5. Godkendelse af referat 2/5 2017 

Godkendt. 

6. Regnskab og budget 



Vibeke R. havde udsendt status. Hun bemærkede, at der i årets første otte måneder er kommet 57,2 

procent af de budgetterede hattepenge ind, og hun var ikke imponeret. Spørg gerne gruppekassererne, om 

der er problemer med at få låget på cigarkasserne. 

7. Præsentation og nyt fra de enkelte grupper 

Peter, Fredensborg: Ikke kommet meget i den senere tid.  

                                  Claus B, supplerer: Der har været godt fremmøde henover sommeren, og nykommere 

bliver hængende. Typisk 15-18 deltagere. Trin den første lørdag i måneden. Anden lørdag i måneden 

traditioner skiftevis speak. 

Jeppe, Allerød: Har på det seneste også været ferieramt/fraværende. Typisk 15-20 deltagere. Åbent møde i 

august i forbindelse med ”Allerød på tværs” Det er et arrangement hvor foreninger i kommunen viser sig 

frem på gågaden eller laver særarrangementer for at gafle nye medlemmer.  

Poul-Erik, Stenløse: Gennemsnitligt omkring de 20 deltagere. En masse nye er blevet hængende. Har 

mødeleder, der en gang om måneden lægger seddel frem, hvorpå man skriver, hvilken service-opgave man 

gerne påtager sig. Det virker. Kaffemand fast på 7-8 år. 

Peter, Hillerød: Store Bog-møde – det fungerer fint. ”Mandemøde” med 10-15 ret faste deltagere – 

fungerer også fint. Udtrykker bekymring for onsdagsmødet i Hillerød, der synes lukningstruet. 

Hans-Jørgen, Farum:  Det er kommet flere kvinder til – meget glædeligt. 3-4 nykommere over de sidste par 

måneder – én er der endnu. Fungerer fint.  

Lars, Espergærde og Helsingør lør. aften: Begge har været mindre besøgt end vanligt i sommeren.  

Simun, Birkerød: Meget stabil gruppe med 8-15 deltagere.  

Anders, Fr.sund: Søndagsmødet typisk på 12-15 deltagere. Torsdagsmødet er begyndt at dele ud fra ”at leve 

ædru”. Eigil, en god oldtimer, er desværre gået bort.  God blanding af køn og ædruelighed i gruppen. 

Stig, Helsinge: Typisk 8-12 deltagere. 4 nykommere – den sidste i torsdags blev dog kun fem minutter.  

John, Gilleleje: Mellem 15 og 26 deltagere. God blanding af oldtimere og nykommere. Trinmøde hver den 

sidste mandag. Fungerer med at sende liste rundt med service-poster.   

Vibeke R, Humlebæk og Sct. Olai: Har ikke været i Humlebæk i et halvt år. (Lars supplerer: Omkring 8-10 

deltagere. ) 

Sct Olai: Kommer, når der er speak og forretningsmøde. Har lyst til at melde fra - er ikke populær i gruppen, 

der er rimelig stor. 

8. Nyt fra udvalgene: 

TEU: Intet nyt, da Søren er syg.  



Informationsudvalget: Der har ikke været møde siden sidst. Fmd. Claus er lidt frustreret og vil gerne melde 

sig ud efter at have siddet i 13 år. Der må nye kræfter til. Claus indkalder til næste møde. 

IT og håndbogsudvalget: Der er kun vedligeholdelse af håndbogen og kalenderen at berette om for Simun. 

HSR: Stig J. var vikar for Jeppe og kan berette om en masse dejlige mennesker. Fandt det ”lidt af en 

mundfuld”. Økonomien i AA Danmark ser bedre ud end længe. Der er kommet mange hattepenge ind, 

bogsalg dog vigende. 

Landsdækkende informationsudvalg, LiV: Jeppe har været til sit første møde dér. Det handlende mest om 

follow-up på LiVs deltagelse ved Folkemødet på Bornholm – hvor specielt en pop-up stand på 

Kæmpestranden midt mellem alskens sundhedsorganisationer var en stor succes. Der blev skabt mange 

kontakter til organisationer om at komme ud og fortælle om AAs tilbud og ikke mindst sået mange frø hos 

”almindelige folkemødedeltagere”.  Nok er vi anonyme, men vi var ikke usynlige. 

   LiV er med i arbejdsgruppe på tværs af udvalgene i AA Danmark om udarbejdelsen af en ny og 

brugeregnet hjemmeside. Den kommer til at minde om AA Australiens. En af de ting, som påtænkes at 

komme til at ligge dér er nye radiospots, som de er ved at lave i region midtjylland. 

Litteraturudvalget: Vibeke R. kunne fortælle, at der ikke har været afholdt møde. Jeppe ku’ supplere med, 

at han netop har fået det færdige manuskript til Dr Bob and the Good Oldtimers, som så skal sendes til USA 

til godkendelse, hvorpå den kan udgives…. Hvis et forslag fra udvalget til Servicekonferencen 2018 om at 

bytte rundt tidligere vedtaget rækkefølge, hvor Pass it On er før Dr. Bob…. 

9. Valg af ny formand og næstformand i Region Nordsjælland 

Claus B: Det skal være folk, der har fulgt regionens arbejde/deltaget i møder, der skal vælges. 

Hans-Jørgen: Vi har diskuteret det i Farum, og har ingen kandidater. 

Jeppe: Foreslår Stig som formand og Anders som næstformand – eller omvendt. 

Anders: Nej tak til begge 

Stig: Synes ikke, at jeg er klædt på. Og er desuden for gammel 

Jeppe: Ville foreslå Peter, som gerne ville – hvis ikke han var servicekonferenceformand 2018. 

Peter: Har ikke sagt, at jeg s….gerne vil. Er blevet spurgt og har sagt, at har ikke tid som SK2018-formand. 

…. længere tavshed samt snak om det uhensigtmæssige i, at formand og næstformand vælges samtidig 

(skyldes, at seneste næstformand gik i utide). 

Poul-Erik: Så kan Jeppe fortsætte i to år, og Stig vælges til næstformand for fire. 

…. Og sådan blev det.    

10. Næste møde 



Fastsat til tirsdag den 14 november kl. 19.00 i Stavnsholtkirken, Farum. 

11. Eventuelt 

• Peter: Vil gerne have Servicekonferencen 2018 med som punkt på næste dagsorden. SK-udvalget 

har møde den 29/10, hvor der kigges på indkomne forslag (deadline 16/10) 

• Leon har bedt om, at der efterlyses flere/nye emner til hans speakerbank. Kontakt ham på 

29669187 

• AAs telefonvagt-service har været nede i weekenden. 

 

 

 

      Bamsekram 

      Jeppe L., ref. 

 

 

 


