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Referat af Regionsmøde 14. november 2017 
 
 
Valg af mødeleder og referent. 
Mødeleder: Vibeke R 
Referent: Vibeke L 

 
Godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt 

 
Oplæsning af de 12 Traditioner. 
Jeppe oplæste traditionerne til perfektion 
 
Præsentationsrunde (kort). 
Stig, Helsinge  
Peter T, Fredensborg 
Lars, Helsingør 
Jeppe, Allerød(formand for regionen) 
Finn, Observatør fra Allerød 
Lars, Ølstykke mandag 
Hans Jørgen Farum mandag 
Anders, Frederikssund torsdag og søndag 
Jesper, observatør Hillerød fredag. 
Peter BL, Hillerød fredag 
Marianne, observatør Fredensborg lørdag. 
Vibeke L. Hillerød torsdag (Sekr) 
Vibeke R. Humlebæk onsdag og Sct. Olai Fredag 
 
Afbud:  Leon, Poul-Erik, Claus, Simun og Jørgen. 

 
Godkendelse af referat fra mødet d. 5. september 2017. 
Godkendt 
 
Gennemgang af Regnskab og Budget. 
Vi mange penge på kontoen, se regnskab. Skal vi overføre noget mere til 
hovedkontoret? Der er ikke brugt meget af de 13.000 som informations-
udvalget havde fået. Det besluttes at indsætte 30.000 til hovedkontoret. 

 
Præsentation og Nyt fra de enkelte AA-grupper. 
 
Marianne observatør og afløser Fredensborg lørdag. 
Det går pænt. Et par nykommere kommer fast. Den gamle garde holder fast 
og der er ind imellem besøg. Stabilt og fast. 15-18 personer. 
 
Peter Hillerød fredag.  
Kører fint stabilt læser store bog. Stadig kun mænd savner kvinder. (Peter 
oplyser at onsdagsgruppen i Hillerød ikke er lukket og kører videre, men 
savner opbakning) 
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Anders Frederikssund torsdag og søndag 
Samme som sidst. søndagsgruppen er blevet lidt mindre. 
 
Lars Helsingør mandag og lørdag 
Mandag ingen forandring. Stabil og god gruppe. Lørdag 22.00 rykkes til kl. 
21.00 fra december. Man håber derved at kunne tiltrække flere. 
 
Hans Jørgen Farum mandag  
I gruppen er der 8 med meget lang ædruelighed. Et par nykommere er 
kommet til. Det er en stabil gruppe op til 17 personer til møderne. 
 
Lars Ølstykke mandag 
Gruppen består ca. af 20 personer.  Ikke alle kommer hver gang. De er ca 15 
personer til møderne og en enkelt nykommer. Gruppen er stabil kun en enkelt 
nykommer. De aftaler for hver måned hvem der holder oplæg i gruppen. 
 
Finn Allerød mandag  
Stabil gruppe på 15-25 personer Oplever at antallet er tiltagende. Har haft 
speakermøder lidt oftere end tidligere 
 
Jeppe, Allerød mandag indskyder : Der er oprettet et nyt møde i Slangerup, 
Strandstræde 28 a. Første møde tirsdag d. 5. december 2017 – kom og støt op 
😊 
 
Peter Fredensborg 
Peter har ikke været så meget i gruppen pga. servicearbejde m.m. Peter 
spurgte til regler for rotation i forbindelse med grupperepræsentanter. Se 
diskussionen under evt. 
 
Stig Helsinge:  
Grupperepræsentanten er desværre afgået ved døden. Gruppen er på 4-12 og 
de har svært ved at få besat poster. 
 
Vibeke R. Humlebæk og Helsingør: 
Humlebæk: Lille fast gruppe har fået en enkelt nykommer 
 
Sct. Olai Helsingør: Gruppen er blevet opmærksom på rotationsprincippet og 
de fleste poster er udskiftet. Dog ikke grupperepræsentantens så Vibeke 
fortsætter så længe der ikke er valgt en anden.  
 
Vibeke L Hillerød Torsdag 
 
Gruppen er pludselig begyndt at vokse fra 2-6 stykker til op mod 20 personer. 
Det er dejligt – også at der er flere kvinder. Gruppen har netop afholdt sit 
første gruppesamvittighedsmøde og fordelt poster m.v.  
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(P.S. Gruppen holder åbent julemøde d. 14. december 19.30-20.00. Alle er 
velkomne. Kom og smag på Regionsrådsformandens hjemmegjorte småkager.) 
 
Nyt fra Telefon og e-mail udvalg (TEU) 
Der skal vælges en ny til udvalget på næste møde, da repræsentanten 
desværre er afgået ved døden – se tidligere. 
Marianne: Servicetelefonen virker ikke i en periode på grund af skift af 
abonnement. Det er hun ked af. Vil opfordre HSR-repræsentanten til at skubbe 
på for en hurtig løsning. 
Jeppe: har været til HSR møde og hørt at det nu bliver maksimalt et par dages 
tid uden vagttelefon. 
 
Nyt fra Informationsudvalg 
Claus har indkaldt til møde d. 28. og vi håber nogen vil melde sig på banen da 
udvalget har brug for flere hænder.  
 
IT- og Håndbogsudvalget 
IT-udvalget 
Simun har meldt afbud. 
Hans Jørgen:  
Simun vedligeholder det han skal. Selve udvalget mødes ikke, da der ikke er 
ændringer der skal ske lige i øjeblikket. 
 
Jeppe: IT udvalget under HSR er nedlagt da ingen dukkede op til møderne 
 
 
Hovedservicerådet (HSR) v/Jeppe 
Vedr. nedlukning af tlf.-vagt.: Det er et teknisk spørgsmål i forbindelse med 
skifte af udbyder fra Telia til Fullrate. app´en der fordeler opkaldene fungerede 
ikke på de gamle telefoner og vi skal derfor have nye telefoner. Sim-kortet 
skal aktiveres i de nye telefoner og skal derefter over i den nye. Lars har set at 
telefonerne er pakket på hovedkontoret så de kommer sikkert snart afsted. 
 
Ikke-Alkoholiker: Der er afholdt møde med en ikke-alkoholiker. En kvinde i 
starten af 20´erne. Hun var pårørende til en mand med 4. mdrs. ædruelighed. 
Det var man betænkelig ved, og afviste ansøgeren. Det blev besluttet at pille 
annoncen af frivillignet og lave en grundigere opgavebeskrivelse, som kan 
spredes via AA’eres netværk.  
 
Landsmøde: Det er Region Syd der står for tur – det er de lidt betænkelige 
ved, men ville tage hjem og se, om de kunne finde kræfter. Det foresloges at 
oprette en turnus-oversigt. 
  
Hattepengene i AA:  
Forretningsføreren siger det går forrygende. Man har budgetteret med 580.000 
kr. i år og i oktober måned nåede man 550.000 kr. og da vi jo lige har 
besluttet at overføre 30.000 er målet realiseret. Bogsalget er stabilt, men ikke 
helt så positivt.  
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Man har samlet set budgetteret med et underskud på 105.000 og vi har nu et 
realiseret overskud pr. 3. kvartal  på 78.000 
 
HSR har vedtaget et fortsat konservativt budget på minus 58.000. Reserven er 
fyldt op og SK18 skal godkende forslag til anvendelse af overskuddet. 
Herefter diskussion om hvad overskuddet skal bruges til. Og hvordan man 
kommer med forslag  
 
Bordskilte.  
HSR har udarbejdet bordskilte vedr. hattepenge. Den første udgave trænger til 
en finpudsning, så de kommer senere. 
 
MobilePay 
Der kommer snart et telefonnummer der kan anvendes til at indbetalinger til 
regionskonto med MobilePay. 
 
Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) v/Jeppe 
 
Der har ikke været afholdt møde siden sidst. LIV-formanden har selv 
udarbejdet rapporter. Er blot blevet orienteret. De havde aftalt at afholde 
skype-møde men det blev aflyst. I udvalget sidder der en repræsentant fra alle 
regioner. Ane er formand. 
 
Litteraturudvalget 
Vibeke R. har været til møde én gang. Ved ikke så meget endnu. 
Jeppe er HSR repræsentant. Der er møde lørdag. Arbejdsgruppen har 
færdiggjort ”Dr. Bob and the Good Oldtimers” men ”Pass It On” skal udgives 
først, ifølge en servicekonference-beslutning. Så nu skal der stilles forslag om 
at bogen ”Dr. Bob and the Good Oldtimers” må udkomme først. 

 
Servicekonference 2018 v/ Peter T, formand for konferencen  
 
Udvalget har afholdt 2 møder. 
Sidste møde blev afholdt 29.okt. Alle indkomne forslag er inde. Der er 9 forslag 
og 4 workshop-emner. Udvalget bad om, at det ene forslag blev lavet som 
workshop, da de mente det egnede sig bedst til det. Det var Region Midt ikke 
enig i, så det er forsat et forslag. D. 25. nov. skal forslagene 2. behandles og 
derefter skal de til HSR. 
 
Slogan: Man ønsker at bruge sloganet Principles Before Personalities på 
konferencen. Det har dog vakt oversættelsesproblemer. Man overvejer 
”Principper før personer” eller ”Principper før enkeltpersoner”.  Den endelige 
beslutning træffes på næste Servicekonferenceudvalg 

 
Bordopstillingen havde været til diskussion, fordi man ikke kunne sidde 
regionsvis ved SK17. Udvalget mener, det er godt hvis regionerne blandes lidt 
og de fastholder derfor bordopstillingen. 
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På næste Regionsmøde skal der vælges 2 nye delegerede samt en 
stedfortræder til servicekonferencen. (Kriterie 2 års kontinuerlig ædruelighed.) 

 
Peter ønsker at Servicekonferencepunktet sættes på vores dagsorden de 2 
næstkommende møder. 
 
AA´s fødselsdag januar 2018 
 
Stenløse afholder fødselsdag d. 14. januar. Informationsudvalget hjælper 
gerne til.  
 
Fastlæggelse af næste møde. 
Næste møde afholdes Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 19.00 Stavnsholt Kirke i 
Farum 
 
Eventuelt. 
Peter T rejste et spørgsmål om hvorvidt en grupperepræsentant må sidde 
mere end 4 år. Jeppe: Det afgør gruppesamvittigheden i gruppen. Hans 
Jørgen: Det er gruppen der bestemmer suverænt. Og så har vi også den-
sunde- fornuft-princippet. Rotation er sundt men svært i praksis. 
 
Ref. Vibeke L 

 
 


