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Referat fra Regionsmøde d. 19. november 2019 
 
 
 
 

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

2. Godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt 
 

3. Oplæsning af de 12 Traditioner. 
Jeps! 
 

4. Præsentationsrunde  
Peter Fredensborg og HSR rep. 
Chris Helsingør Vestervang onsdag lille gruppe ca 6-8 
Bo Ølstykke 
Anders Frederikssund torsdag og søndag 
John Gilleleje mandag 
Simun Birkerød onsdag og  It og Håndbogsudvalget 
Lars Vestervang lørdag og Espergærde mandag 
Vibeke Grønnevang Hillerød og sekretær 
Finn Blovstrød fredag 
Jeppe Allerød mandag 
Lisbeth Farum 19.45 
Per Hornbæk 
Jane Svingelport Helsingør – prøver at få Hørsholm med 
Jesper fredag Hillerød 
Jan Slangerup tirsdag  
Leon Speaker-bankdirektør 
Stig Helsinge torsdag samt HSR-rep. 
Bjørn Steens kirke søndag Helsingør 
Vibeke Helsingør fredag Sct Olai Humlebæk og kasserer 
 
Afbud Poul Erik Stenløse 
 

 
5. Godkendelse af referat fra mødet d. 27. august 2019. 

Godkendt 
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6. Gennemgang af Regnskab og Budget 
Det ser nydeligt ud, men der er ikke gået så mange penge ind som sidste år. Der er en forskel 
på 15.000 i egenkapitalen i forhold til sidste år. 
Jeppe spørger om  kan vi få at vide hvilke grupper der sender penge til regionen. John, tidli-
gere kasserer, lavede  i sin tid en liste – dog uden  uden beløb. Kassereren udarbejder en liste 
uden beløb. Se vedlagte bilag. 
 
Der sendes 20.000 kr. til Hovedkontoret. (Efter mødets afholdelse er der gået yderligere 
5.000 kr. ind på kontoen, så kassereren overfører derfor 25.000 kr. ) 
 
Diskussion om man skal opfordre til at sende hattepenge via regionen. Alle grupper er dog 
selvstyrende. 
Der er lavet et bordskilt vedr.  7. tradition og Mobile Pay som kan downloades fra AA´s hjem-
meside. Klik her 
Bankkontonummer til Region Nordsjælland er:  Reg 1551 konto 3095711 
 
 
 
7. Nyt fra: 
 

 Telefon og e-mail udvalg (TEU) 
Vibeke L: Har været til TEU-udvalgsmøde i Middelfart. Der drøftede man bl.a. rotation i E-mail-
vagten, nyt kommissorie og telefonnedbrud som afstedkommer overvejelser om der bør skif-
tet til nyt teleselskab 
Som det blev pålagt på seneste Regionsmøde har Vibeke presset på og efterlyst svar til Chris, 
der havde indsendt forslag til den nye opdeling. Han har fået svar nu og TEU er i gang med at 
kortlægge behovet for ny postnummerfordeling.  
 

 Informationsudvalg RIV 
RIV har afholdt møder og udkommet diskuteres under pkt. 9. 
OBS! 10. december 2019 holder RIV igen møde i Askevangen 54, 3450 Allerød kl. 19.00 
Alle er velkomne 
 

 IT- og Håndbogsudvalget 
Regionens kontonummer, som tidligere nævnt, står også på regionens hjemmeside.  
Regionsnyt lægges på regionens hjemmeside, hvor man kan se mødelisten for Nordsjælland 
Chris spørger om regionens gamle brochure ”Har du det svært med alkohol” revideres? Det 
tages op på næste møde i RIV 
Jane: Spørger om en gruppe må linke til deres egen hjemmeside fra AA´s hjemmeside. Der 
henvises til AA-data. (email: aa.dk.data@gmail.com) 
Derefter drøftes nykommer-kuverter; skal vi have vore egne i Regionen eller bruge dem der 
er laves i bogsalget? 
 

 Hovedservicerådet (HSR) 
Nye forslag til SK2020 er nu indkommet og der er rigeligt med forslag i år. De behandles på 
næste møde.  
Vores økonomi er solid, udtrykker forretningsføreren.  
 
Man leder stadig efter en ikke-AA´er, der kan repræsentere AA i medier m.v.  og man vil nu 
prøve at anvende prikkemetoden. Regionerne opfordres også til at lede efter/prikke relevante 
personer. Giv HSR-repræsentanterne besked hvis du finder en egnet kandidat. 

https://dkaa.dk/wp-content/uploads/2019/11/Hattepengeskilt-1.pdf
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Thy-oversættelsesgruppen har deltaget i HSR-møde, fordi der har været en disputs. På bag-
grund af denne, har HSR besluttet, at det fremover er Servicekonferencen, der beslutter 
hvilke tekster, der skal udgives og dermed også i hvilken rækkefølge, de skal oversættes. 
 
Der bliver ikke oprettet nyt litteraturudvalg. I stedet er der nedsat arbejdsgrupper, som er i 
gang med at gennemlytte lydfiler og korrekturlæse brochurer og bøger. 
 
Det er nødvendigt med ny gulvbelægning i Hovedservicekontoret. Pris 89.000 
 
Ny bog ”Dr. Bob og de legendariske Oldtimers” udkommer meget snart på dansk pris: 180,- 
 
 

 Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) 
Der ikke sket noget siden sidst– ikke indkaldt til nogen møder. Der arbejdes dog frem mod, at 
AA igen deltager på det kommende folkemøde. 
Peter fra HSR er nu med i hjemmesideudvalget og der er nu gang i mødeaktiviteten igen. 

 
7. Valg af delegerede til Servicekonferencen 2020 

 
Jeppe forklarer hvordan en Servicekonference fungerer. 
Nye delegerede og andre interesserede opfordres til at læse mere i Servicehåndbogen: Klik 
her. Samt referater m.v fra tidligere Servicekonferencer: Klik her 
 
De delegerede til SK2020 er:  
 
Vibeke R  4. års delegeret 
Jesper   3. års delegeret 
Finn  3. års delegeret 
Jan Z 1. års delegeret 
Per 1. årsdelegeret 
Bo 1. årsdelegeret 
 
Derudover deltager Stig og Peter som HSR-repræsentanter 
 
 

8. Skal vi invitere økonomiudvalget på besøg i regionen? 
Stig: Der mangler folk i Økonomi-udvalget. De vil meget gerne fortælle om deres arbejde.  
Peter: Regionen kan få et større indblik i AA´s økonomi og vi kan alle blive klogere på at for-
klare de økonomiske sammenhænge til grupperne. Aftalt, at vi spørger om de vil komme forbi 
på næste Regionsmøde. 
 
 
 
9. Regionens informationsudvalg (RIV) fremlægger breve m.v. til diskussion 
Jeppe forklarer, at tanken bag brevene er et oplæg. Hver kommune får en tovholder fra RIV 
som får brevene tilsendt i Word-udgave, således at de kan redigere i dem og tilpasse dem til 
deres kommune. 
Tovholderne, samt alle andre, der er interesseret i at deltage i udgående arbejde, inviteres til 
møde med spisning d. 7. januar i Thorsgade 59, 2200 København N.  
RIV udarbejder invitation på deres kommende møde d. 10. december 

https://dkaa.dk/wp-content/uploads/2019/05/Serviceh%C3%A5ndbogen-2019.pdf
https://dkaa.dk/wp-content/uploads/2019/05/Serviceh%C3%A5ndbogen-2019.pdf
https://dkaa.dk/aa-service/servicekonferencen/
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10. Fastlæggelse af næste møde samt punkter til dagsorden. 
 

Næste møde afholdes Tirsdag d. 25. februar 2020 i Grønnevang Kirke, Tolvkarlevej 76, 3400 
Hillerød. 
 
Punkter til kommende dagsorden: 

 Økonomiudvalget deltager med et indlæg. 
 Evaluering af AA´s fødselsdag (forhåbentlig) 
 Servicekonferencen 

 
 

11. Eventuelt. 
AA´s Fødselsdag – ingen tilbagemeldinger siden sidst.  RIV prøver at redde føs´dagen på næ-
ste møde. 
Husk Åbent julemøde med speak og juleknas  d. 19. december kl. 19.30-21.00 i Grønnevang 
Kirke, Tolvkarlevej 76, 3400 Hillerød. Alle er velkomne 
 
13. Sindsrobønnen -  fik vi også lige fyret af! 
 
 
Venlig hilsen Vibeke L, sekretær 


