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Referat fra Regionsmøde tirsdag d. 20. november 2018 

 
 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen.  Blev godkendt 
 

2. Valg af mødeleder og referent: Vibeke R og Vibeke L 

 
3. Oplæsning af de 12 Traditioner: gik fint 
 
4. Præsentationsrunde og evt. nyt fra grupperne (ULTRA-kort). 
Lars Helsingør og Espergærde 
Per Hornbæk tirsdag.  

Per er nyvalgt til regionsrepræsentant. Velkommen 😊  

Anders Frederikssund  

Simon Birkerød 
(oplyser at Farum-gruppen har svært ved at få valgt en ny repræsentant til regionen) 
John Gilleleje 
Poul Erik Stenløse 
Vibeke Hillerød Torsdag  
Jesper Hillerød Fredag 
Jeppe Allerød  

Jan Slangerup 
Peter Fredensborg og HSR-repræsentant 
Stig Helsinge 

Jane Svingelport 
 
 
5. Godkendelse af referat fra mødet d. 24. august 2018 - godkendt 

 
 
6. Gennemgang af Regnskab og Budget. 
 
OBS Fejl i overskrift: perioden går fra januar – november. Regnskabet ser pænt ud og der står 51.496,28 i 
banken og der er gået yderligere 6500 kr. ind  siden regnskabet blev udsendt. Det besluttes at vi sætter 

40.000 ind til Hovedkontoret. Peter mener at det vil forretningsføreren blive glad for idet der var  underskud i 
forhold til sidste år på AA´s samlede budget. 
HUSK at sætte gruppenavn på, når der indsættes penge 
 
 
8. Nyt fra: 
 

➢ Telefon og e-mail udvalg (TEU) 
Vibeke L oplyser at siden hun blev valgt som repræsentant i udvalget har hun intet hørt og det skyldes at 
man har glamt at orientere udvalget. Hun er således gået glip af et møde. Der skulle være styr på det nu. Af 
referat og fra vor HSR repræsentant fremgår det at man har besluttet at nedlægge telefonvagten i Thorsgade 
og i stedet gå over til at alle vagter passes af hjemmevagter. Det skyldes at det var umuligt at bemande 
Thorsgade fuldt ud.  
Vibeke henstiller til at de der har mulighed og lyst melder sig som kontaktpersoner i deres hjemområde. 

(kontaktpersoner er dem telefonvagten ringer til, når der brug for hjælp til en lidende alkoholiker. De tager 
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en snak og/eller følger folk til deres første møde.) Der efterlyses en oversigt over hvem der er kontaktperso-

ner i hvilke byer. Vibeke tager det med på næste møde. 

Vil du melde dig som kontaktperson skal du sende en mail til: aa.dk.telev@gmail.com Skriv dit telefonnum-
mer og hvor du gerne vil være kontaktperson. Så bliver du kontaktet. 
 

➢ Informationsudvalg 
 

            Har ikke holdt møde der foreslås møde d. 11.12 i Allerød, Askevangen  
 
 

➢ IT- og Håndbogsudvalget 
Hjemmesiden bliver vedligeholdt med referater osv. Er der nogen der har lyst at være med? 
Lars efterlyser et elektronisk Regionsnyt men det er der ingen der tager hånd om p.t.  

 

➢ Hovedservicerådet (HSR) 
v. Peter 
Der var møde i lørdags. Vi er gode til at sende en repræsentant hvis nogen er forhindret. 
Region Syd har taget landsmødet. Det bliver formentlig Nordsjælland i 2021. 
Der er lidt problemer med vagttelefonerne på grund af skift af teleselskab, men det skulle være bedre nu 

 
➢ Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) 

v. Jeppe 
Liv er blevet omorganiseret – før gjorde formanden det hele, men nu skal hun satse  kræfterne på hjem-
mesiden 
Jeppe er blevet tovholder omkring AAs deltagelse på Folkemødet. Vi er meldt til og tager afsted igen som 
tidligere 
Filmen Alcohol and me er på trapperne. Der har været problemer med nogle rettigheder. Den skal bruges 
på den nye hjemmeside. 

 
 

➢ Litteraturudvalget 
 
Udvalget skulle holde møde på lørdag, men det er aflyst. Halvdelen af udvalget har meldt sig ud. Der 
blev foreslået skypemøde. Det blev afvist 

 
Vi afventer godkendelser fra USA på ”Dr. Bob and the good oldtimers”. Har rykket adskillige gange. Kon-

cepterne i den lange form afventer også godkendelse 
 
Store bog er godkendt og færdigskrevet og mangler endelig professionel korrekturlæser (Kommaer og 
den slags). Men det er endnu ikke godkendt af HSR. 
 

Derefter ska udvalget i gang med til at tjekke vores pjecer igennem. 
 

 
9.   Valg af nyt HSR-medlem i stedet for Leon som går af 
 
Diskussion om hvorvidt personen kan afvente med at tiltræde til Leon går af i april. Undersøges nærmere og 
så tages det op på næste møde.  

 
 
10.  Workshop: Hvordan indstiller og vælger vi personer til service? 
 
Lang diskussion hvor vi kom vidt omkring: 
  

• Snak om hvordan vi får flere folk i grupperne til at ville være med i service 
• Vi har stor forpligtigelse til at skubbe på  
• Vi skal huske at prikke folk på skulderen det signalerer at vi tror de kan 
• Rotationsprincippet vigtigt, men svært uden nykommere 
• Vigtigt at synliggøre hvordan AA service fungerer. 
• Forslag: Kan tale om Service som et emne på møde fx med foldere? 
• Grupper der ikke kommer, skal have besøg som et tilbud? 

• Vi skal tænke på, hvad vi kan give grupperne – ikke hvad de skal give os 
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• Vi skal have noget materiale, så vi visuelt kan illustrere hvad service går ud på. 

• Vi skal huske, at vi servicerer den lidende alkoholiker 

• Det er et paradoks, at Servicekonferencen bestemmer når vi har en flad struktur 
• Kan det være noget for info-udvalget at arrangere en workshop for alle grupper med et spændende 

emne? (Den er sparket til info-udvalget.) 
 
 

12.  Fastlæggelse af næste møde og evt. forslag til workshops/emner til næste møde. 
Næste møde afholdes samme sted: Grønnevang Kirke, Tolvkarlevej 76 d. 19. februar 2019 
 
På mødet afholdes 2 workshops med emnerne: 
 
Hovedtema: Hvordan udbreder vi kendskabet til servicestrukturen m.m.? 
 

Emner til næste gang:  
-Hvordan får vi udbredt kendskabet til servicestrukturen? 
-Hvordan får vi flere grupper repræsenteret i region Nordsjælland? 
 
Info-udvalget: laver oplæg 

 
 

13.  Eventuelt. 
 

 
 

AA´s fødselsdag bliver den 14. januar også i Grønnevang Kirke. (Godkendt af Kirken og Regionsmedlem-
merne hjælper til med det praktiske)  
 
 
14. Sindsrobønnen 

Klar og tydelig 😊 

 
 
Med venlig hilsen  

Vibeke L, sekretær 


