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Referat fra Regionsmødet d. 25. februar 2020 
 
 
 

 
1. Valg af mødeleder og referent. 

Vibeke R og Vibeke L 
 

2. Godkendelse af dagsordenen. 
Tjek! 
 
3. Oplæsning af de 12 Traditioner. 
Jeps! 
 
4. Præsentationsrunde og evt. kort nyt fra grupperne  
Vibeke R Helsingør Sct Olai Humlebæk (Kasserer) 
Chris Vestervang onsdag 
Lars Helsingør lørdag Espergærde 
Simun Birkerød onsdag 
John Gilleleje mandag 
Frode Stenløse søndag 
Lisbeth Farum mandag 
Bjørn Sthens Kirke Helsingør søndag 
Vibeke L Hillerød torsdag 
Finn Blovstrød fredag – markant voksende gruppe og lavere gennemsnitsalder 
Jeppe Allerød mandag 
Bo Ølstykke mandag  
Jane Helsingør tirsdag – Hørsholm lørdag (Svingelport nedlagt - midlertidigt i en garage) 
Jan Z – Slangerup tirsdag 
Jesper Hillerød Fredag 
Peter Fredensborg lørdag (HSR-rep) 
Stig Helsinge torsdag (HSR-rep) 
 
Gæst Svend H formand for økonomiudvalget 
 
Afbud: Anders Frederikssund torsdag og søndag og Leon Speakerbankdirektør 
 
5. Godkendelse af referat fra mødet d. 19. nov. 2019. 
Godkendt 
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6. Gennemgang af Regnskab og Budget 
Der er overført mere end vi aftalte på seneste møde pga. af større indtægter - se seneste re-
ferat. 
 
7. Oplæg om AA Danmarks økonomi ved formand for økonomiudvalget Svend H 
Gennemgik AA Danmarks regnskab og budget samt udvalgets arbejde. Gennemgik også 

AA´s servicestruktur. Tak for besøget       

 
8. Nyt fra: 
 

 Telefon og e-mail udvalg (TEU) 
Vibeke L: Der er kommet nyt telefonsystem som formentlig fungerer bedre end det tid-
ligere. 
Der er TEU-udvalgsmøde d. 7. marts og Vibeke efterlyser hvilken tilgang hun skal have 
i forhold til at få indført ny søgefunktion i forbindelse med kontaktpersonordningen. (jf 
Chris´ indlæg.  Det undrer Vibeke, at det pludselig fremgik på et kontormøde, at TEU 
havde truffet beslutning om ikke at anvende den nye søgemetode. Regionen opfordrer 
til at forfølge sagen yderligere. 

 
 IT- og Håndbogsudvalget 

Simun: Intet nyt, kører som vanligt 
 

 Hovedservicerådet (HSR) 
- Peter: Svend har sagt meget af det, der blev drøftet på seneste HSR-møde.  
- Landsmøde i region Nordjylland bliver formentlig i Ålborg i september 2020. Landsmø-

det 2021 afholdes formentlig i Nordsjælland – vi tager det på dagsordenen på næste 
regionsmøde. 

- Servicekonferencen er flyttet til Brogården til 2-3. maj, fordi ”Sund og Bælt” har fået  
nye ejere, der ikke ønsker at bedrive kursusvirksomhed.  

 
 Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) 

- Jeppe: Næste møde afholdes i slutningen af marts eller begyndelsen af april.  
- AA er nu tilmeldt Folkemødet, hvor vi mangler at tilmelde vores aktiviteter. Vi skal 

holde til samme sted som tidligere. 
- Peter: LIV arbejder med ny hjemmeside. Der er senest afholdt 5 arbejdsmøder og må-

let er lige nu, at den kommer op og køre i 2020. Designet er på plads. Nu mangler bare 
selve indholdet. 

 
8.  Servicekonferencen 2020 
Pga. afbud forsøgte vi, uden held, at finde en 1. årsdelegeret 
 
9. Nyt fra regionens informationsudvalg (RIV) og Den udgående Region (DUR) 
Jane: Det var et godt møde i Thorsgade. Jane har nu fundet adresser og mailadresser på dem 
hun vil kontakte.  Hun efterlyser forslag til emnefeltet i E-mails: Der blev foreslået ”info fra AA 
Hillerød” eller ”Alkoholisme - Der findes en løsning” 
 
Jan Z: Frederikssundgruppen har afholdt møde med fem deltagere. De er nu klar til at sende 
ud med adresser, kontaktpersoner osv.  
 
Jeppe: Næste RIV møde afholdes d. 21. april kl. 19.00 i Askevangen 54, 3450 allerød 
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10. Evaluering af AA´s  fødselsdag i Allerød.  
Finn: Super speak. 60-70 stykker. Manglede lidt pynt, men der var kage nok.  
Jan Z havde hørt, at der manglede lidt struktur på mødet, og at folk derfor gik for tidligt 
 
 
11. Fastlæggelse af næste møde samt punkter til dagsorden. 
 
Nyt møde tirsdag. 19.maj  kl. 19.00. Grønnevang Kirke. Tolvkarlevej 76, 3400 Hillerød 
Punkter til dagsordenen:  

- Landsmøde 2021 
- Evaluering af Servicekonference 
- Status på Den Udgående Region (DUR)  

 
 
 
12. Eventuelt. 
Der afholdes formøde for de delegerede tirsdag d. 24. marts kl. 19.00 i Askevangen 54, 3450 
Allerød. 
Chris: Forlægget til regionens gamle brochure efterlyses – Simun vil se om han har det lig-
gende et sted 
 
13. Sindsrobønnen 

 - kunne alle huske       

 
 
Venlig hilsen Vibeke L, sekretær 


