Allerød 11/5 2017

Referat af Regionsmøde tirs. 2. maj i Stavnsholtkirken, Farum
1. Valg af mødeleder/referent:
Vibeke R blev valgt til mødeleder, Jeppe L. til referent, da der forelå afbud fra sekretær Vibeke L.
2. Godkendelse af dagorden:
Godkendt.
3. Oplæsning af de 12 traditioner:
Ved Vibeke R.
4. Præsentationsrunde, kort:
Vibeke, Sct. Olai i Helsingør fre. 19.00 og Humlebæk ons. 20.00
Anders, Frederikssund tors. 19.30/søn. 09.00
Stig, Helsinge tors. 20.00
Bjørn, Sthens kirke Helsingør søn. 19.00
Jeppe, Allerød man. 19.30, HSR, fmd
Leon, HSR og speakerbankdirektør
Lars Ølstykke man. 19.30
Peter, Hillerød fre. 19.30
Lars, Espergærde man. 19.30, Vestervang i Helsingør lør. 22.00
Hans-Jørgen, Farum man. 19.45
Simun, Birkerød ons. 19.30
Poul-Erik, Stenløse søn. 19.30
Peter T, Fredensborg lør. 10
Marianne, afg. næstfmd.
5. Godkendelse af referat fra 24. januar 2017:
Godkendt

6. Gennemgang af regnskab og budget:
Den nyvalgte kasserer har ikke fået skiftet sin computer ud, så hun har ikke fine regneark, så et håndskrevet
ark gik rundt. Umiddelbart kommer der flere penge ind end ud.
-

Det besluttedes at sende 20.000 kroner ind til Hovedservicekontoret.
Kasserer sender fremover øjebliks-billede på regnskab til sekretæren tids nok til, at det kan
komme ud sammen med mødeindkaldelse.

7. Præsentation og nyt fra de enkelte grupper:
Anders, Fr.sund: Ikke meget nyt. Torsdag synes at være mere etableret nu, søndagsmødet er ferieramt.
Stig, Helsinge: Vanlig gruppe på 10-12 stykker. Der er kommet et par nye.
Bjørn, Sthens: Samme som altid – 25-30 deltagere.
Jeppe, Allerød: Synes at have fundet sit leje på 15-20 stykker.
Leon: Betragter speakerbanken som en gruppe, så slår lige et slag for den. Kan godt bruge flere og nye, da
der trækkes meget på de samme. Helsingør flittig aftager pt.
Lars, Ølstykke: Tordenskjolds cirka ti soldater. I ny og næ en ny.
Peter, Hillerød: Går fint – nogle af dem, der var holdt op med at komme, er kommet tilbage.
Lars, Espergærde: Stabilt antal på 10-12 stykker incl. Et par nye
Helsingør, 22: Otte stabile deltagere.
Hans-Jørgen, Farum: 10-12 faste fra sidste årtusinde. Der er kommet en nykommer, som tilsyneladende
bliver hængende.
Simun: 8-14 deltagere. Mange udtrykker bekymringer om den bette størrelse, men det er for ingenting ift.
da Simun startede. Det går op og ned.
Poul-Erik, Stenløse: Ca. 20 deltagere – kører af sig selv med månedsvise indledere.
Peter, Fr.borg: Har ikke selv været der meget. 10-16 deltagere, fast kaffedame, åbne møder hver anden
måned…. Og Marianne: ”trinmøde hver måned og traditionsmøde, når der ikke er åbent møde”
Vibeke, Humlebæk: Hitter ikke. Meget stabil, meget lille
Stc. Olai: Stor udskiftning i serviceposterneHar haft inviteret Claus B. og Marianne R. op til at
fortælle om informationsudvalgsarbejdet. Vil fortsætte den vej.

8. Nyt fra udvalgene
TEU:
Søren fraværende
Informationsudvalget:
Marianne: Vi aflyste sidste møde – har simpelthen lagt for hårdt ud med for mange ting som at ville lave
egen hjemmeside ifm. annonce til indryk i søndagsavisen. Lars har fået lavet regionsnyt.
En længere meningsudveksling om egen hjemmeside, annonce m.v. - tenderende sagsbehandling fandt sted. Konklusion: Opfordring til, at der kommer flere til informationsudvalgsmøderne (gerne ikkelørdage) og at der kommer samlet/færdigt oplæg fra informationsudvalget til et regionsmøde.
IT og håndbogsudvalget:
Simun: Har ikke fået lavet egen-mødeliste. Ellers er tingene lagt på.
Hovedservicerådet:
Leon: Formanden har trukket sig pga. job på behandlingssted. Sekretæren er roteret ud – HSR har
konstitueret Ernst. Der mangler medlemmer i udvalg, og mange medlemmer i udvalgene kommer ikke til
møderne. Økonomien i hovedtræk – 157.000 ind i hatten i første kvartal (71 sidste år), litteratursalg for
111.000 (124). Der er indført P-afgift i Thorsgade – årlig udgift anslået til 40.000. HSR prøver at holde
møder i provinsen –eksembelvis Århus i november.
-

Boxbladet: Har indført Frit Forum.
LiV: Vi skal på Folkemødet for første gang og dér være med i et menneskebibliotek.
TEU: Telia har stoppet igangværende telefonordning til telefonvagter. Der arbejdes på ny
løsning.
Økonomiudvalget: Har fået opgave af HSR om, hvordan øger vi indtægterne i stedet for at
skære i servicen.

Landsdækkende informationsudvalg, LiV:
Claus B. har trukket sig, så ingen repræsentant (dagsordenpkt. 10)
Litteraturudvalget:
Har nys holdt sit første møde. Ser optimistisk ud.
9. Evaluering Servicekonferencen 2017
Jeppe gennemgik beslutningerne – blandt andet, at Box334 stadig hedder sådan OG at det ikke længere vil
blive sendt gratis ud til alle mødeadresser for at spare penge. Peter T. mindede om beslutning om, at der
igen kan komme en ikke-alkoholiker med i Hovedservicerådet.

10. Valg af LiV-repræsentant:
Claus B. har trukket sig på doktorens ordre. Ingen kø for at stille op. Jeppe L. valgt som ny
regionsrepræsentant, da han har tid og interesse jf. pkt. 11
11. Rotation i formandsskabet:
Både formand og næstformand har siddet i fire år, hvilket førstnævnte opdagede så sent ift. at søge
afløsere, at valgene er udskudt til næste møde. Så hup hup, op med labben og afsted til Stavnsholtkirken.
Service er godt, og når den afgående formand har kunnet sidde i alle fire år uden at blive losset ud, kræver
det helt åbenlyst ikke det store.
12. Fastlæggelse af næste møde:
Tirsdag den 5. september kl. 19.00 i Stavnsholtkirken, Farum.
Pkt. på dagsorden: Forslag til SK2018 skal på.
13. Eventuelt:
Hans-Jørgen fortalte, hvordan stole og borde skulle stå, og vi sluttede af med en dejlig Sindsrobøn

