
AA REGION NORDSJÆLLAND 1 Indbydelse til Regionsmøde – Alle er velkomne Tirsdag, d. 8. maj 2018, kl. 

19:00 – 21:00 Afholdes Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, Farum 

  

1. Valg af mødeleder og referent.  

Vibeke R valgt til  mødeleder og Vibeke L valgt til referent. 

2. Godkendelse af dagsordenen.  

Den blev godkendt 

3. Oplæsning af de 12 Traditioner.  

Gik fint 😊 

4. Præsentationsrunde (kort).  

Hans Jørgen, Farum mandag 

Ib, suppleant. Farum 

Lars Helsingør mandag og Espergærde lørdag 

Bjørn, Helsingør søndag 

Poul Erik, Stenløse søndag 

Jørgen, Hornbæk 

Niels,  Stenløse søndag 

Vibeke R, Helsingør fredag og Humlebæk onsdag 

Leon,  speakerbank 

Jan,  Slangerup 

Jeppe,  Allerød samt formand reg. Nordsjl. 

Jesper, Hillerød fredag 

Vibeke, Grønnevang Hillerød torsdag 

Simun, Birkerød onsdag 

Anders, Frederikssund 

Afbud fra Lars fra Ølstykke 

 

5. Godkendelse af referat fra mødet d. 23. januar 2018.  

Godkendt 

6. Gennemgang af Regnskab og Budget  



Der står 27359,92 i banken og der overføres derfor kr. 20.000 til hovedkontoret. 

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

Leon: 

Der er aftræk på speakerbanken og vi leverer også speakere til Storkøbenhavn . Der er brug for flere så 

efterlys gerne speakere i grupperne. 

Jan: 

Der er d. 4. dec. startet ny gruppe i Slangerup. Antallet svinger mellem 5-18. der er mange ved 

speakermøderne. De gør bl.a. opmærksom på møderne via facebook. Der er et par nykommere. 

Jeppe: 

Intet nyt fra Allerød 

Lille fald i antal ca 10-15 og ind i mellem 25. 

Jesper:  

Stabil gruppe 8-16 en nykommer i ny og næ. 

Vibeke: 

Fortsat en rimelig velbesøgt gruppe. 

Simun: 

8-10 en -  nykommer er blevet hængende 

Hans Jørgen 

Farum. Gamle mænd med lang erfaring og ærdruelighed og kvinderne giver udtryk for at de gerne kommer. 

 

Lars: 

Espergærde 6-13 stabil en enkelt forholdsvis ny 

Lørdagsgruppen ca. 8. Får ikke mange gæster. Fordeler indlederrollerne på forhånd. 

Bjørn: 

Helsingør søndag. Ca. 20 personer stabilt 

Et par nykommere der kommer og går 

 

Poul Erik  

Stenløse. Stabil ca. 25 men en del udskiftninger.  En enkelt nykommer. 

 



Jørgen 

Hornbæk. 6-16. nykommere ind i mellem 

 

Anders: 

Fredrikssund torsdag. Speak, men mangler nye speakere.  En del nykommere hænger på. Søndag er der 

ikke så mange .  

Niels: 

Stenløse. Er gode til at holde på nykommere især ved at give dem serviceposter 

 

Vibeke R: 

Helsingør Sct.Olai. 18-25 stabil . Der har været lidt røre i gruppen men er nu faldet til ro. 

Humlebæk. 6-10 stabil og med en del kvinder 

 

8. Nyt fra: • Telefon og e-mail udvalg (TEU)  

• Informationsudvalg 

Jeppe: Måtte afløse et møde i maj måned. Der indkaldes til nyt møde snarest  

• IT- og Håndbogsudvalget • 

Simun: Dagsordener og møder bliver som vanligt lagt på hjemmesiden 

 

 Nyt fra Hovedservicerådet (HSR)  

Jeppe er roteret ud og derfor skal der vælges ny. Næste HSR- møde er d. 9. juni, hvor vi skal stille med en 

repræsentant  

Seneste HSR-møde fik besøg af udvalgsformændene som fortalte om deres virke. 

Der var også 2 meget gode oplæg fra arkiv og bogsalg. Ib og Lars foreslås at lave oplægget til et 

regionsmøde. 

 Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) 

Jeppe: Der er møde på lørdag d. 26. maj i LIV. Det handler p.t. om deltagelse på Folkemødet Bornholm. 

Bagefter vil de begynde at arbejde sammen med AA-Data om en ny hjemmeside. Man har skelet til den 

Australske hjemmeside 

Se evt.  testside: dkaa.dk/test2/ 

  

Litteraturudvalget  



Jeppe var oprindeligt med som HSR-repræsentant. Nu er han roteret ud og er i stedet blevet formand. Der 

har været lidt uenighed i gruppen om tempoet og Jeppe er, af HSR, blevet bedt om at få styr på det. 

 

Vedr. bogen ”Dr. Bob and the Good Oldtimers”: Man er i færd med godkendelsesprocessen og afventer 

grønt lys fra USA, til at trykke den. Efter denne oversættes ”Pass It On”. Tanken er at ”Language of the 

Heart” kommer derefter. 

 

9. Tilbagemelding fra Servicekonferencen 2018.  

Leon: 

Workshop – ”Ny ledelsesstruktur”: Skal vi have en erstatning for daglig ledelse? Der var for og imod. 

Workshop – ”Økonomisk ansvarlighed.” Man fandt det godt at kunne hensætte midler. 

Workshop – ”Hvordan får vi flere til at blive grupperepræsentant” 

 

Jesper:  

Nykommer på SKF 

Var blevet briefet hjemmefra. Var især glad for workshops 

Der blev talt om mødeformer for regionsmøder - Interessant 

Jeppe: 

Antallet af HSR-medlemmer fra hver region blev diskuteret. Skal man gå ned fra 2 til 1 ?. Det var der ikke 

stemning for, især fordi erfaring går tabt. 

10. Valg af repræsentanter til TEU og HSR (Hovedservicerådet).  

Baggrunden er at vi stadig ikke har en TEU-repræsentant og at Jeppe er roteret ud af HSR.  

TEU: Vibeke L. meldte sig. 

Jeppe L peger på Stig og Peter T som repræsentanter i HSR. Peter som official repræsentant og Stig som 

suppleant. 

De er ikke tilstede, men har inden mødet tilkendegivet at de gerne vil vælges. Det blev de.  

11. KRIM-ordning.  

Hvordan stiller din gruppe sig? Jf. tidligere udsendt mail fra Jeppe L  

Den tidligere ordning blev opsagt. Og man har arbejdet et stykke tid på at få den op at køre igen.  HSR 

anmoder grupperne om at tage stilling til, om de kunne tænke sig at være med i den nye KRIM-ordning og 

få noteret det på mødelisten. 

Hans Jørgen orienterede om den gamle ordning og hvordan den blev vedtaget. 



Følgende grupper har allerede drøftet sagen og tilslutter sig ny ordning: 

Farum, Stenløse, Frederikssund (begge grupper) Allerød, Hillerød torsdag. Humlebæk onsdag, Helsingør, 

onsdag, Helsingør søndag, Gilleleje 

Øvrige grupper bedes diskutere sagen og melde udfaldet tilbage til sekretæren på email: 

aa.dk.regionnordsj.gmail.com, således at vi kan give HSR en samlet tilbagemelding. Jeppe udsender lidt 

yderligere materiale om ordningen.  

12. Fastlæggelse af næste møde og diskussion af mødeform.  

Næste møde  

Afholdes tirsdag d. 14. august kl. 19.30.  

OBS! Da vi ikke længere har mulighed for at bruge Stavnsholtkirken til regionsmøder, afholdes fremtidige 

møder i Grønnevang Kirke, Tolvkarlevej 76, 3400 Hillerød. 

Ny mødeform: 

Jeppe holdt et lille oplæg inspireret at Region Midt. Kunne vi engang i mellem lave workshops eller 

arbejdsgruppemøder og i stedet droppe den lange præsentationsrunde? 

Poul Erik var lidt bekymret for om der er nok kød på emnerne til workshops og at vi skal passe på tiden. 

Leon synes det skal prøves . 

Hans Jørgen påpeger at det kræver forberedelse. 

Ib sørger, næste gang, for oplæg til en workshop om muligt forslag til næste Servicekonference 

13. Eventuelt. 

Landsmøde afholdes i Region Storkøbenhavn 22-23. sep. Skolen ved Nordisk plads.  

Bogen ”AA bliver voksen” er på tilbud på lige nu. Bogen omhandler den meget spændende amerikanske 

historie. 

Vibeke R. ønskede ændringer i rækkefølgen på dagsordenen, hvilket rettes til næste gang 

 

Ref. Vibeke 

 


