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Referat fra Regionsmøde d. 24. august 2021 
 
 

 
1. Valg af mødeleder og referent.  

Vibeke R og Vibeke L 
 

2. Godkendelse af dagsordenen. 
 

Godkendt  
 

3. Oplæsning af de 12 Traditioner. 
Vibeke R leverede en perfekt oplæsning 
 

4. Præsentationsrunde og evt. kort nyt fra grupperne  
 
(Afbud fra Marie Frederiksværk og Anders Frederikssund) 
 
Chris Helsingør onsdag: Det kører godt. Er begyndt at kramme og holde i hånd igen. Gruppen 
er i fremgang, men enkelte er desværre forsvundet under Corona-nedlukningen 
Bo Ølstykke: De har startet fysiske møder op igen. Anvendte Zoom under nedlukningen. P.t. 
er det ferietid, så der kommer ikke så mange. 
Simon Birkerød: Der er kommet nogle nye til og nogle af de ”gamle" er faldet fra under ned-
lukningen. 
Lisbeth Farum: Mødet varede tidligere en time og 15 min., men er nu kortet ned til en time.  
Gruppen har været midlertidigt flyttet, men er nu tilbage i Stavnsholtkirken. De udgør den fa-
ste trup og lidt nye. 
Vibeke L – er ikke længere Grupperepræsentant for Grønnevang i Hillerød, da hun har skiftet 
Gruppe. Grønnevang har ikke valgt en ny repræsentant. 
Jeppe Allerød: De er ca. 20-25 stykker. Har holdt åben under Corona, hvor de blev splittet op i 
små møder af 5 personer. Dejligt at være samlet igen.  Krammer og holder i hånd og ”spritter 
løs. Der er kommet mange nye til. 
Finn Blovstrød: Tirsdagsmødet er lukket, fordi kirken skulle bruge lokalerne. Stor tilgang af 
nye. Gruppen udgør 15-20 pers. Har holdt åbent under hele nedlukningen, hvor man blev 
splittet op i mindre grupper. Overvejer at forsætte med at dele gruppen op én gang pr. mdr.  
Leon speakerbank – der mangler nye speakere til listen – aftalt at sende  opråb ud til gruppe-
repræsentanterne, om at der mangler speakere 
Peter Fredensborg lørdag og HSR rep: Gruppen er ved at komme op i naturligt leje igen. 
Holdt mødet åbent under nedlukningen. Mødet foregik som gåtur i Fredensborg Slotspark. De 
var ca. 8-10 stykker hver gang. God måde at holde gruppen i live på, og de nye var glade for 
at komme til et fysisk møde. Der er kommet nye til, det er dejligt. Nogle af de gamle er ikke 
dukket op. Ca 18-20 personer pr. møde. 
Stig Helsinge: Har afholdt gåture om lørdagen under nedlukningen. Det har været godt. Star-
tede fysisk op i slutningen af maj. Er nu ca. 15-18 stykker heriblandt nogle nye. 
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Vibeke Helsingør fredag Sct Olai: Normalt er de 20-25 stykker. Har ikke selv deltaget i starten 
af året. Gruppen er stabil. Humlebæk, som har været flyttet til andre lokaler, havde få delta-
gere, men er nu oppe på 10-12 personer igen. 
 

5. Godkendelse af referat fra mødet d. 25. aug. 2020. 
Godkendt 
 
Ny procedure: Det blev samtidigt besluttet, at når referatet fremover sendes ud, gives grup-
perepræsentanterne 14 dage til at reagere såfremt de IKKE kan godkende referatet. Herefter 
betragtes referatet som godkendt. 
 

6. Gennemgang af Regnskab og Budget 
Ikke så højt resultat som 2020 af naturlige grunde. Budgettet er sat lavt, da det blev udarbej-
det under nedlukningen. Der står 81.000 kr. på kontoen. 70.000 sendes videre til AA Dan-
mark. Mange grupper har ikke sendt penge ind under nedlukningen.  
 
Da kontonummeret ikke længere må stå på hjemmesiden, sendes det i stedet i referatet hver 
gang. Grupperne opfordres til, at indsamlede hattepenge sendes til regionens kontonummer: 
Reg.1551 kontonr. 3095711 
 
 7. Nyt fra: 
 

 Telefon og e-mail udvalg (TEU)  
Vibeke L: Næste møde afholdes  i september. Der er fundet en ekstra koordinator som er un-
der oplæring. TEU deltager i Hjemmeside-arbejdsgruppen. 
 

 IT- og Håndbogsudvalget:  
Som sædvanligt sørger Simun for, at referater bliver lagt på regionens hjemmeside.  
 

 Hovedservicerådet (HSR) 
Peter: Der har ikke været afholdt fysiske møder, men der er møde på næste lørdag.  Stig: Af-
stemninger har foregået pr. mail under nedlukningen.  

 
Leon foreslår, at referater sendes ud til grupperepræsentanter. Aftalt at der sendes link vide-
ere til sekretæren når HSR-referater er godkendt. Sekretæren videresender til grupperepræ-
sentanterne og Speaker-bankdirektøren.  
 

 Landsdækkende Informationsudvalg (LiV)  
Jeppe: Der var møde d. 22.august 2021. Folkemødet afholdes næste år og LIV deltager. LIV 
er ved at få nyt kommissorium, da det gamle var utidssvarende. Jeppe skal finde frem til fil-
men ”Alcohol and Me” som er ved at blive tekstet, men det er åbenbart gået i stå. Filmen skal 
ligge på den nye hjemmeside, som er på vej.  Henstilling fra LIV til SK /HSR Forslag omkring 
reklamer m.v. bør lige vendes med LIV inden de stilles på Servicekonferencen. LIV deltog 
ikke på Folkemødet i år, da det ikke var muligt at lave Pop-Up-Events. 
 
8.  Referat fra Servicekonferencen 2021 
Peter: Referatet ligger på hjemmesiden. Kan læses HER . Der var 14 forslag til behandling. De 
10 blev godkendt og de 4 forkastet eller skulle revurderes. Næste års formand blev Vibeke R. 
Servicekonferencen flyttes fremover fra foråret til efteråret. Der deltog ikke så mange i år.  
 

https://dkaa.dk/wp-content/uploads/2021/06/SK2021_Referat.pdf
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Bo: Var med som førstegangs-delegeret og var glad for at være med. Fik større forståelse for 
AA¨s organisation. Konferencen var bedre end sit rygte.  
 
Simun: Det er svært at få grupperne interesseret i SK.  
 
Finn. Var glad for den elektroniske udgave af komitéernes indstilling til beslutning. 
 
SK næste gang:  Brogården nov. 2022.  
 
Der blev klappet af Lisbet, som meldte sig som 1. års delegeret.  
SK 22 skal fremover være et fast punkt på dagsordenen indtil alle delegerede er fundet. 
 

9. Nyt fra regionens informationsudvalg (RIV) og Det udgående informationsudvalg (DUR) 
Jeppe: ”Der er ikke sket en skid!” grundet nedlukning 
 
10. Valg til poster: 

 Formand: Lisbet 
 Næstformand: Stig 
 Sekretær: Jeppe  
 Kasserer: Vibeke R 

 
Alle blev klappende valgt enstemmigt! 
 
11. Skal Region Nordsjælland have eget MobilePay-nummer?  
(Se også links i seneste referat af 25. august 2020) Kassereren undersøger i første omgang 
om det kan lade sig gøre at få en MobilePay-Box tilknyttet regionens konto. 
 
 12. Landsmøde 2022 
Jeppe: Der skal nedsættes et landsmødeudvalg. Jeppe sørger for at forfatte en mail til alle 
grupper om, at der søges deltagere til landsmødeudvalget.  
 
13. Fastlæggelse af næste møde samt evt. punkter til dagsorden. 
 
Efter snak med kirken er den 9. November næste mødeddag. 
 
14. Eventuelt. 
Der oprettes en fortrolighedsliste på hvert møde med de grupperepræsentanter, der ønsker 
at stå opført på listen med mail og/eller tlf. nummer. Listen sendes ud med referatet til grup-
perepræsentanterne. 
 
Vibeke:  Usikkerhed om rotationsprincippet i udvalg;  4 år, 6 år eller valgfrit for regionen? Pe-
ter undersøger i HSR. 
 
15. Sindsrobønnen 
 
Blev udført afsprittet og håndholdt 
 
 
Ref. Vibeke L, afg.sekretær 


