
 REGION NORDSJÆLLAND 
 

 Region Nordsjælland 

 

 

 

 

 

Referat af Regionsmøde d. 9. november 2021 
 
 

 
Hvor: Grønnevang Kirke, Tolvkarlevej 76, 3400 Hillerød 
 
 
Afbud: Bankdirektør Leon, Simun (Birkerød), Anders (Fr.sund) 
 
 

1. Valg af mødeleder og referent. 
 
Vibeke R hhv. Jeppe L blev valgt. 
 
 

2. Godkendelse af dagsordenen. 
 
Nyt pkt. 10a – AA’s fødselsdag.  
 
 

3. Oplæsning af de 12 Traditioner. 
 

Vibeke R læste så yndigt op.  
 
 

4. Præsentationsrunde og evt. kort nyt fra grupperne  
 
Marie, Frederiksværk – kommer der ikke meget pga. arbejdstider. 
Chris, Vestervang, stheens søndag. Den sidste fået i overdrag, da havde spurgt flere gange, 
og blev så spurgt om ikke lige. Vestervang nogle gange ned til et par stykker.  
Arne, gæst 
John, Gilleje. Det går godt stabilt, 12-14 stk. 
Bo, Ølstykke. Tre nykommere efter sommerferie/corona – én tilbage. 8-10 stk. 
Kim, gæst 
Finn, Blovstrød. Intet nyt – 15-17 stk. Har lige fået verificeret, at der er møde både juleaftens-
dag og nytarsdagsmøde kl. 14. 
Jeppe, Allerød. Blevet en stor og stadig dejlig gruppe med omk. 25 deltagere.  
Vibeke, sidder her bare som TEU 
Lisbeth, Farum. Ligger meget godt med 12-15. Kommer også meget i Holte (reg. Storkbh) 
Jytte, Stenløse. Deler tjansen med Frode. Nogenlunde stabil – ml. 12-20. 
Jan, Fr.sund, da Anders ude og danse. Ret stabil ml 6-12. Slangerup går ikke ret godt. Nogle 
gange kun et par stykker. Ser november måned an – ellers lukkes ned. (blev faktisk effektue-
ret, mens vi sad og holdt møde, da der dukkede én op) 
Peter, Fr.borg – meget stabil ml 11-20.  
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Stig, Helsinge. Stabil – får en gang i mellem nykommer og ser ud til, at én er blevet hæn-
gende. 
Vibeke, Sct. Olai – ml. 18-28. Humlebæk – har fået for mange børnebørn, så ikke været der 
længe. Chris: Omtumlet tilværelse – smidt ud under corona og flyttede rundt. Nu tilbage bibli-
oteket. Stabilt 6-8 stk.  
 
(Finn, Vestervang lørdag kl. 21.30 – lukket per 1/1, hvis ikke der kommer én og siger jeg nap-
per nøglerne. Chris, vil prøve at lokke nogle til komme og evt. styre). 
 

5. Gennemgang af Regnskab og Budget 
 
Vibeke: Der er begyndt at komme flere penge ind. Efter sidste møde havde den glæde at 
sende 70.000 ind til hovedkontoret.  

- En del grupper betaler ikke. I Helsingør fire grupper, der sendte fire gange/år – sker 
ikke mere. Måske sendes direkte til Hovedservicekontoret. 

Chris: Måske nytænkning i AA at flere grupper slår sig sammen, og hvad kassereren gør er op 
til ham og hans samvittighed.  
Jeppe: Kan skrive i referat med opfordring om at tømme cigarkasserne og sende til regionen, 
så vi har billede af, hvordan ser ud årsskiftet. 
Jan: Kan vi ikke én gang for alle få grupperne til ikke at sende til Hovedkontoret ?.... NEJ. 
Peter:havde snak om emnet på udvidet Hovedservicerådsmøde – og kommer brev med mobil-
paynumre, info om økonomi. 
John: bekvemmeligheden er stor, og det er nemmere at mobil’e hattepengene end sende per 
overførsel. 
Vibeke: vejen frem er få de grupper med, der ikke er her. 
Finn:Ved at ét af problemerne er, at svært at finde kontonummer. Kender grupper, hvor kas-
serer ikke vil stille egen telefon til rådighed. 
 
6. Nyt fra: 
 

 Telefon og e-mail udvalg (TEU) 
 
Vibeke: Møde 24/10 – skulle ha’ været 23/10 og meldt til, men så flyttet. Koordinator været syg 
– nu afløst. TEU fik på Servicekonferenceudvalg ros, men også uofficielt fået at vide, at man 
er det dyreste. 

- Diskussion om blokering af person, der chikanerede telefonvagter – må man godt 
- Der mangler folk, der vil på venteliste som telefonvagt 
- Ved at finde ud af hvor gamle telefoner er. 

 
 IT- og Håndbogsudvalget 

 
Simun (per mail): ved at opdatere vores oplysninger. Vi skal have fundet ud af med nem-id og 
selskabsregisteret med Jesper M. Lisbeth og Jeppe snakker med ham. 
 

 Hovedservicerådet (HSR) 
 
Stig, Vibeke og Peter til udvidet HSR-møde.  
Lørdag (Peter): 

- Behandlede alt, hvad frem under SKs time: 
- Benævnte om økonomi 
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- Voldelige medlemmer, chikanerende opførsel. Kæmpe debat, for kan ikke udelukke 
nogen. Konklusion, at formand udarbejder forslag til workshop på næste Servicefonfe-
rence.  

- Zoommøder – kan man udelukke de højtråbede (Lisbeth; og blotterne). Konklusion – 
kan man godt.  

- Diskussion om anonymitet ved mobilpay – konklusion; op til den enkelte gruppe. 
(Finn: fisk, AA har lagt en færdig plan for mobilpay på hjemmeside) 
(Chris: Må være op til den enkelte gruppes gruppesamvittighed) 

- Snak om hvor mange regionsrepræsentater i Hovedservicerådet. Der var forslag om 
kun én – nåede frem til at fastholde to, hvilket også selv plæderede for, så kan sparre 
og ved forfald) 

- Skal afgående SK-formand være med i den kommende SK ? 
 
Søndag (Stig): 

- Vild diskussion om internetmøder – om anonymitet.  
- AA-data vil undersøge, hvor mange af 78 zoommøder, der stadig er fungerende. 
- Enighed om at fastholde fire år som formand i udvalg, seks år for alm. medlemmer med 

mulighed for forlængelse.  
- Bliver Box334 udgivet elektronisk – som vi ved, så kommer det op efter par måneder. 
- Behandlingshjem må ikke reklamere for samarbejde med AA 
- Næste SK – 19-20. november 2022. 
- Vedtaget, at portoen er i bogens pris – så gratis forsendelse (og lige en lille prisstig-

ning per bog) 
- Alcohol and Me… gået i stå 
- Havde uheldig episode, hvor én råbte grimt under HSR-mødet til en anden. Håndteret, 

men ubehageligt. 
 

 Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) 
Jeppe fortalte om møde søndag, der under mødets afholdelse vist var ved at blive rykket 
(blev det… til 5/12) 
Har fået råderet over Kærnehuset og der er dd lavet tilmelding til Aas deltagelse ved Fol-
kemødet på Bornholm sommeren 2022.  

 
7. Servicekonferencen 2022 
- Ét møde – 11/9, referat ikke kommet. Næste møde i marts, da ingen forslag ind inden. 

Tema: Love and Service. 
Delegerede: 
Finn, 4 
Lisbeth, 1 
Bo, 2 
Marie, 1 
Jan, 1 
 
Erik ude (1) – Jytte valgt som ny. 

 
8. Nyt fra regionens informationsudvalg (RIV) og Det udgående informationsudvalg (DUR) 

Jeppe: Intet at berette. 
 

9. Mobil-pay ? 
Vibeke: Der er to muligheder: Mobilpay.dk (999,- oprette + 49/mdr + 0.75 per transaktion) 
                                                          Paybox (15 kroner/1000 max 30.000/år). 
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Finn: Mange grupper kører box-ordning med gruppe-kasserens telefon/konto som modtager.  
Chris: hvorfor ikke bruge en bankkonto…. 
Vibeke: Er ? ikke om regionen skal have mobilbox, og hvis så er loftet på 30.000 vel problem. 
Stig: Vores kasserer bruger egen konto og overfører derfra til regionen. 
Lisbeth: Dem der ikke har mobil i gruppen kan få gavn af – dem, der har fortsætter bare som 
vanligt. 
Finn: Gentagelse. 
John: Vi er lykkelige for at slippe for mønter. 
Jytte: Ingen vil i Stenløse have box. 
 
Jeppe: Er vi ved at være der, hvor vi skal træffe en beslutning….. 
                
 
Videre til Næste møde. 
 

10. Landsmøde 2022 
 
Jeppe: Mail sendt til grupperepræsentanter om at melde sig til organisationsudvalget. Der er 
kommet én. Forestiller sig, at de fleste i RiV-udvalget vil være med (bekræftes af flere, der af 
samme årsag ikke har spurgt ude i grupperne).  
    Første møde i december eller efter årsskiftet ?..... i januar, konkluderedes det. Jeppe Laver 
indkaldelse. 
 
10a Fødselsdag 
 
Helsinge og Allerød lovede efter snak at undersøge, om de kan/vil. Aftalt siden, at AA’s fød-
selsdag på regions-vis afholdes i Allerød – Sognegården v. Lillerød Kirke, Kirkehaven 6, 3450 
Allerød lørdag den 15. januar kl. 13-16.  
Alle grupper opfordres til at komme med kage el. lign. 
 

11. Fastlæggelse af næste møde samt punkter til dagsorden. 
 

Mobilpay 
Landsmøde 
Evaluering føsdag 
Ny HSR for Peter 

 Næste møde bliver tirsdag den 25. januar kl. 19.00 i kælderen i Grønnevang Kirke. 
 
 

12. Eventuelt. 
Peter: Stig og jeg er i HSR – og per 1/3 har jeg siddet i fire år. Har snakket i HSR om overleve-
ring, og det er smart, at jeg roterer ud nu. Skal op på næste møde. 
 
13. Sindsrobønnen 
 
 
Venlig hilsen Jeppe L, sekretær 


