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Referat Regionsmøde d. 14. maj 2019 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af mødeleder og referent. 
Leon og Vibeke L 
 

2. Godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt 
 

3. Oplæsning af de 12 Traditioner. 
Klarede Leon 
 

4. Præsentationsrunde (ultrakort.) 
 
Leon:  Speaker-bankdirektør 
Peter:   Fredensborg (HSR repræsentant) 
Lotte:  Observatør 
Jesper:  Hillerød 
Bjørn: Steens Kirke, Helsingør 
Jeppe Allerød (Formand) 
Vibeke:  Hillerød Torsdag (Sekretær) 
Finn Servicekonferencedelegeret 
Simon:  Birkerød  (Hilser fra Farum, der har fundet ny repræsentant) 
Lars: Espergærde mandag Helsingør lørdag 
John:  Gilleleje 
Per Hornbæk 
Jan: Slangerup 
Bente: Frederiksværk  
Stig:  Helsinge torsdag (HSR repræsentant) 
Anders  Frederikssund x 2 
Helge:  Observatør 
Poul Erik Stenløse 
 
Afbud fra Vibeke R Kasserer 
 
 

5. Godkendelse af referat fra mødet d. 19. februar 2019. 
 
Godkendt 
 

6. Gennemgang af Regnskab og Budget 
 
Blev godkendt og der sendes 25.000 til AA Danmark, da økonomien se fin ud. 
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7. Nyt fra: 
 

 Telefon og e-mail udvalg (TEU) 
 
Ikke meget nyt siden sidst 
 
Telefonvagten i Thorsgade er nu endeligt nedlagt, og alle vagter er hjemmevagter. 
 
Der søges stadig hjemmevagter, kontaktpersoner og E-mailvagter. Husk at tjekke listen, der 
tidligere er sendt ud vedr. kontaktpersoner. Mangler der kontaktpersoner i din by/område? 
 

 Informationsudvalg 
Har afholdt to møder. Anbefaler workshop på næste regionsmøde, om at tale ved møder 
udenfor AA. Alle fik pjecen ”Om at tale ved møder udenfor AA”, der bedes læst inden næste 
møde. Informationsudvalget har valgt en sekretær: Jesper 
 

 IT- og Håndbogsudvalget 
Simun fortæller, at referater og mødeindkaldelser som sædvanligt lægges på regionens hjem-
meside. Siden kan også tilgås via AA´s hjemmeside. Se under ”regioner” eller klik  her for at 
se siden. 
 

 Hovedservicerådet (HSR) 
Peter: 6. april blev der afholdt møde, som mest omhandlede forberedelse til Servicekonferen-
cen. Formændene fra de faste udvalg var også tilstede. Et punkt fyldte en del; den nye hjem-
meside. Arbejdet er gået lidt i stå og det blev besluttet at man på næste møde nedsætter en 
gruppe af interesserede til at bistå med at få den færdig. 
Nyt udkast til hjemmesiden kan ses i vedlagte fil. 
 
Lars, som også er arkivar på hovedkontoret, opfordrer til, at vi bidrager med regionsmateri-
ale fra før 2011, hvis vi er i besiddelse af det. 
Den sorte mappe, med tilladelser fra World Service Office er i øvrigt fundet af Lars - den var i 
øvrigt rød. 
 

 Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) 
 

1. Jeppe: Folkemødet. 
Der holdes som sædvanligt åbne møder og et par pop-up stande, hvor man standser folk og 
får en snak. AA fik i første omgang kun én tid fredag aften. Vi har nu tigget os til en tid mere 
om lørdagen, og sniger os til en tid søndag. 
Jeppe fortalte lidt om, hvordan det er at stå på standen på Folkemødet. 
 

2. Niller fra AA data har tidligere efterlyst, at der skete noget med hensyn til hjemmesi-
den - nu er de kommet i gang igen og der er lavet et udkast jf. den tidligere nævnte fil 
som er vedlagt. 

 
 
9.   Tilbagemelding fra Service Konference 2019. 
 
Jesper: Det var møghyggeligt! 
 
 

https://dkaa.dk/aa-service/regioner/
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Vigtigste punkter: 
1. Krimordning er vedtaget 
2. Forslag fra vores region blev vedtaget vedr. kassererposten 
3. 2018 underskud i AA Danmark på 26.000 

 
Konferencen fik i øvrigt besøg fra England og Skotland. Det var spændende at høre om deres 
erfaringer. 
 
Der blev valgt ny formand til Hovedservicerådet (HSR) Charlotte, næstformand Dorte og in-
ternational delegeret Tobias. 
 
Der budgetteres med et underskud på 126.000 for 2019 
 
Nyt: Store bog på trapperne og snart er alle lyd-CD´er erstattet med MP3 filer der kan downlo-
ades til telefon, PC mv. 
 
Se evt. referat fra Servicekonferencen på hjemmesiden: Link 
 
Til Servicekonferencen 2020 skal der vælges 3 nye delegerede. Regionen beder de 2 supple-
anter opstille næste år, og så skal der vælges en ekstra i stedet for Stig, som i stedet deltager 
som HSR delegeret. 
Så kunne du tænke dig at være med  i 2020 og har du mere end 2 års kontinuerlig ædruelig-
hed, bedes du kontakte formanden Jeppe på 20320382 eller jeppe.lodberg@sn.dk 
 
10. Workshop 
 
Nyhedsbrev for Region Nordsjælland 
Udkast til nyhedsbrevet, som er udarbejdet af RIV (regionens informationsudvalg) blev disku-
teret og rettet til. Distributionsformen blev især diskuteret. Det blev besluttet, at sende ny-
hedsbrevet med posten til grupperne jvf de oplysninger, grupperne selv har indsendt til AA´s 
hovedservicekontor. 

 
Fremtidige workshops 
Næste Workshop omhandler udgående information om AA. Læs det udleverede materiale om 
udgående arbejde:” At tale udenfor AA”  
11. Fastlæggelse af næste møde. 
 
Bliver d. 27 august i Grønnevang Kirke, Tolvkarlevej 76, 3400 Hillerød 
 
12. Eventuelt. 
Dagsordenspunkter til næste gang:   
 
Valg af ny formand for Regionen og fødselsdag 2020 
 
13. Sindsrobønnen 

…Nåede vi sør´me også 😊 

 
 
Ref. Vibeke L, sekretær 

https://dkaa.dk/wp-content/uploads/2019/05/Referat-fra-Servicekonferencen-2019-1.pdf

