AA REGION NORDSJÆLLAND
Referat af Regionsmøde 23. Januar 2018
Valg af mødeleder og referent.
Mødeleder: Vibeke R
Referent: Poul Erik
Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt
Oplæsning af de 12 Traditioner.
Vibeke R. oplæste traditionerne
Præsentationsrunde (kort).
Stig, Helsinge
Peter T, Fredensborg
Lars, Helsingør
Finn, Observatør fra Allerød
Ib Observatør fra Farum
Hans Jørgen Farum mandag
John, Gilleleje
Anders, Frederikssund torsdag og søndag
Jesper, observatør Hillerød fredag.
Peter BL, Hillerød fredag
Simun, Birkerød Onsdag
Vibeke R. Humlebæk onsdag og Sct. Olai Fredag
Poul Erik, Stenløse
Afbud: Jeppe (Formand), Vibeke (Sekr), Marianne, Leon, Claus, Lars
(Ølstykke) og Jørgen.
Godkendelse af referat fra mødet d. 14. November 2017.
Godkendt
Gennemgang af Regnskab og Budget.
Regnskab for 2017 blev godkendt uden kommentar.
Budget for 2018 godkendt uden kommentar
Præsentation og Nyt fra de enkelte AA-grupper.
Generelt er der ikke de store infomationer/ændringer i grupperne.
Peter Fredensborg lørdag.
Stabilt og fast. 15-17 personer. Rare møder med god fordeling af gamle og
nye, 2 ”gamle” kommer igen efter snak til AA’s Fødselsdag. Det kniber med
Rotationen
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Peter Hillerød fredag. Hillerødgruppe fredag kører ok, læser store bog. Stadig
kun mænd, savner kvinder. (Peter oplyser at onsdagsgruppen i Hillerød ER
lukket) Grønnevang kører på vanlig vis.
Der er startet en ny gruppe i Slangerup – Tirsdag.
Anders Frederikssund torsdag og søndag
Ikke noget nyt under solen. Samme som sidst. Søndagsgruppen er blevet lidt
mindre stadig det grå guld. Torsdags gruppen lidt blandet med flere der
kommer og går – men dog nogle faste.
Lars Helsingør mandag og lørdag
Mandag ingen forandring. Stabil og god gruppe. Lørdag (22.00) tager stilling til
fortsat ændret tid. .
Hans Jørgen Farum mandag
Gruppen med meget lang ædruelighed. Det er lykkedes at fastholde nye og vi
er glade for vores piger. Det er en stabil gruppe op til 17 personer til møderne.
Ellers er der ikke meget nyt at berette fra Farum
Finn Allerød mandag
Status Q, Stabil gruppe på 15-25 personer, oplever at antallet er tiltagende.
Specielt stort fremmøde ved speak og åbne møder, og når deltagelse af det
årlige sognepræst besøg.
Stig Helsinge:
Det er lidt af en Rutsjebane, nogle gange mange andre gange meget få,
Det er en 9 – 2 fordeling, mangler helt klart stabilitet.
Vibeke R. Humlebæk og Helsingør:
Humlebæk: Lille og stabil gruppe med 2 nye.
Sct. Olai Helsingør: Gruppen er blevet opmærksom på rotationsprincippet og
de fleste poster er udskiftet. Vibeke er stadig grupperepræsentant – alle poster
er nu besat – mødeleder sidder stadig efter 1 år – og det fortsætter.
Simon Birkerød, Onsdag
Gruppen er stabil dog lidt nedadgående, ellers intet nyt at berette.
John Gilleleje
Stabil 15-17 god fordeling mellem gamle og nye, god fordeling af
Serviceposter ved at skrive sig på liste.
Poul Erik, Stenløse
God sund stabil gruppe med faste Serviceposter, er vokset på det sidste til
20-25 i gennemsnit, fungerer med fast kaffemand og mødeleder. Har lige
afholdt AA’s fødselsdag.
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Nyt fra Telefon og e-mail udvalg (TEU)
Ingen Repræsentant.
IT- og Håndbogsudvalget
IT-udvalget – ikke det store
Mødelister vedligeholdes og ajourføres, referater bliver gemt og synlige.
Hjemmesiden ajourføres
.
Nyt fra Informationsudvalg

Hovedservicerådet (HSR) v/Jeppe

Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) v/Jeppe
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Litteraturudvalget

Servicekonference 2018 v/ Peter T, formand for konferencen
Peter deltog i HSR møde, og blev meget forbavset over al den tilretning af
SK18 materialet – som SK18 udvalget mente var færdigt, men der skulle
tilrettes en hel del, det er så gjort nu, både Dagsorden – program – opgaver
m.m. Helle V. Blev valgt til SK18 ordstyrer.
Konference sted er ikke helt fastlagt endnu.
AA´s fødselsdag januar 2018
Stenløse afholdte AA´s fødselsdag d. 14. januar, med stor success – en god
dag med gode speaks, gode kager og alt det hele.
Et rigtig godt arrangement – en stor tak fra Regionen.
Valg til SK18
Jesper fra Hillerød og Finn fra Allerød blev begge valgt ind som 1 år.
Ingen tilbød sig som 3 års substitut, så denne står stadig åben.
Formøde til SK18 – d. 20 Marts - kl. 19.00 Stavnsholt Kirke
Valg af rep. Til Telefon og email udvalg.
Ingen kandidater og ingen blev valgt.
Fastlæggelse af næste møde.
Næste møde afholdes Tirsdag d. 8. Maj 2018 kl. 19.00 Stavnsholt Kirke i
Farum
Eventuelt.
Kasserer Vibeke – bad om at der påføres Gruppenavn når der indsendes
Hattepenge.
Ref. Poul Erik
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