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1. Valg af mødeleder og referent. 
Vibeke R og Vibeke L 
 
2. Godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt 
 
3. Oplæsning af de 12 Traditioner. 
Klarede Vibeke R 
 
4. Præsentationsrunde 
Vibeke (Kasserer) Helsingør Sct. Olai fredag og Humlebæk onsdag 
Bente Frederikværk  tirsdag 
Chris Helsingør Vestervang onsdag lille gruppe stabil på ca. 8 stk.  
Per Hornbæk 
Lars Espergærde mandag  og Helsingør Vestervang lørdag sent 
John Gilleleje 
Simun (Formand for IT og Håndbogsudvalget) Birkerød Gruppen har fået et par nykommere  

Lisbeth Farum Ny grupperep – velkommen       

Bo Ølstykke – Velkommen       

Finn Blovstrød – ny grupperepræsentant – Velkommen       

Vibeke L (sekretær) Hillerød torsdag 
Jeppe  (Formand - afgående) Allerød 
Jan Slangerup 
Lotte observatør 
Helge observatør 
Poul Erik Stenløse pt. i Veksø 
Jesper Hillerød Fredag 
Jane Helsingør Svingelport 
Peter Fredensborg  
Stig Helsinge torsdag - gruppen er i fremgang 
Leon (Bankdirektør for speakerbanken) 
 
5. Godkendelse af referat fra mødet d. 14. maj 2019. 
Godkendt 
 
6. Gennemgang af Regnskab 
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Godkendt 
Økonomien er i plus. Informationsudvalget er begyndt at bruge sit budget. 
 
8. Nyt fra: 
 

 Telefon og e-mail udvalg (TEU) 
Vibeke L:  
Referat fra seneste HSR rapport hvor det fremgår at Email-udvalget diskuterer rotationsprin-
cipper og at hjemmevagtsordningen fungerer efter nedlæggelsen af kontorvagten. Diskus-
sion om kontaktpersoner kan repræsentere flere byer. Vibeke undersøger nærmere på næste 
TEU-møde 
 

 Informationsudvalg 
Det nye informationsudvalg har udsendt det første nyhedsbrev – lettere forsinket. (NB næste 
møde i RIV er d. 17. september 2019 kl. 19.00 i Askevangen 54, 3450 Allerød) 
 

 IT- og Håndbogsudvalget 
Simun ønsker sig stadig flere i udvalget 
 

 Hovedservicerådet (HSR) 
Peter: 
På sidste møde deltog oversætterne fra Thy vedr. ang. nogle fejl de mente, der var i den nye 
udgave af Store Bog.  Det gav anledning til uoverensstemmelser. 
HSR diskuterede længe en skrivelse vedr. hattepenge samt brugen af Mobile Pay.  
 
Jeppe: Det opfordres til at man ikke overfører via Mobile Pay til AA Danmark da hver transak-
tion koster 75 øre og giver anledning til bogføringsarbejde. I stedet bør hver kasserer bruge 
egen Mobile Pay, og derefter lave en bankoverførsel 
 
Herefter en kort diskussion af de nye tekster fra Store Bog 
 
 

 Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) 
Jeppe: Ingen møder siden Bornholm. Regner med at blive indkaldt inden for overskuelig tid. 
Jeppe referede fra folkemødet. 
 
 
9.   Valg af ny formand for regionen. 
Stig er næstformand i Regionen – blev valgt for 2 år siden mod at Jeppe sad 2 år mere. Nu 
skal Jeppe rotere. 

Jesper meldte sig og der blev klappet      . 

 
 
 
10. AA´s fødselsdag 2020. 
De der har mulighed og lokaler undersøger inden næste møde, om der kan afholdes AA´s fød-
selsdag d. 18. januar. Meld tilbage til Sekretæren på email: aa.dk.regionnordsj@gmail.com  
 
Enighed om at det fungerede fint med sammenskuds-kager sidste år . 
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11. Workshop ”Om at tale ved møder udenfor AA” 
 
Oplæg fra Jeppe om tiltrækning kontra agitation samt om at komme ud og fortælle om AA  
Herefter diskuteredes mange forslag til muligheder for at gå ud med AA´s budskab; kommu-
ner, sundhedspersonale, misbrugsbehandlinger, skoler mm 
 
 

- Fremtidige workshops:  
Vi besluttede at fortsætte diskussionen på næste møde 
 
12. Fastlæggelse af næste møde.  
 
Tirsdag d. 19. november 2019 i Grønnevang Kirke, Tolvkarlevej 76, 3400 Hillerød 
 
 
 
Evt.  
Leon efterlyser speakere til speakerbanken 
 
Uddeling af de nye udgaver af  ”Løfterne” og ”5. kapitel” til de grupper der ønsker det 
 
Poul Erik: Informationsudvalget bør udsende nyhedsbrevet pr. mail – vedtaget 
 
13. En stor kreds med varme hænder afsluttede med Sindsrobønnen  
 
 
Ref. Vibeke L 


