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 Referat af regionsmøde d. 25. januar 2022 
 
 
 
 

Hvornår: Tirsdag, d. 25. januar 2022, kl. 19:00 – 21:00 
 
Hvor: Grønnevang Kirke, Tolvkarlevej 76, 3400 Hillerød 
 
Afbud: Lene (Birkerød), Simun (håndbolgsudvalg), Anders (Fr.sund), Vibeke L (TEU), Marie 
(SK-delegeret) 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af mødeleder og referent. 
 
Vibeke R og Jeppe L valgt 
 
2. Godkendelse af dagsordenen. 
 
Godkendt 
 
3. Oplæsning af de 12 Traditioner. 
 
Vibeke R læste yndigt op.  
 
4. Præsentationsrunde og evt. kort nyt fra grupperne 
 
Leon, speakerbankdirektør 
Chris, Sthens Kirke søndag 19, Vestervang onsdag kl. 12. Sthens er blevet pålagt stort rum 
dårlig akustik – fint 14-16. Vestervang 4-6 stykker.  
Bo, Ølstykke – har haft lukket et stykke tid grundet restriktioner. Kommunen har haft lukket 
stedet. Blev afbrudt under meddelelser fra AA 
Kim, er her af interesse 
Jeppe, Allerød – kører sin skæve gang 
Finn, Blovstrød fredag – intet nyt under solen  
Jytte, Stenløse – kører meget op og ned fra fem-15/20.  
Jan, afløser Anders, Fr.sund 
Peter, Fredensborg-grupperne – i coronaens tegn valgt dele os op, så nogle er indendørs, an-
dre er walk-and-talk. Peter walker – Chris om 10-12 stk indendørs. En ny har ytret ønske om 
at blive grupperepræsentant – dejligt, men I bliver ikke fri for mig.  
Stig, Helsinge – har været noget fraværende i den seneste tid. Har fået større lokaler – 12-16 
stabilt. 
Vibeke, Sct. Olai fredag – stabil, dalet lidt antal – 14-15 stk. Både kvinder/mænd. Humlebæk 
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er vist også stadig – men kommer der ikke. Chris: Fast stamme 6-7 nogle gange 9-10. Led sid-
ste vinter under nedlukning.  
 
 
5. Gennemgang af Regnskab og Budget 
 
Vibeke fortalt om regnskab og budget 
Leon om vigtigheden af, at pengene ikke ligger ude i grupperne.  
Vibeke: Har været ude i de grupper, hvor Lars B (desværre død) var repræsentant og forkla-
rer, at de skal sende. Blovstrød, Hørsholm, Svingelport har tidligere fået – ikke fået. Bo: tror, 
at vores sender til hovedkontoret. Blovstrød – vi er ved at opbygge bibliotek. 
Vibeke: Vigtigt få med referat.  
Stig: Får alle grupper referat – Jeppe; kun dem der har en grupperepræsentant.  
Finn: Synes fint at liste op, hvem vi har adresser på – og tage ud. (Finn, Jeppe Jytte) 
 
 
6. Nyt fra: 
 

 Telefon og e-mail udvalg (TEU) 
 
Intet at berette.  
 

 
 IT- og Håndbogsudvalget 

 
Hjemmesiden meldes opdateret ”efter bedste evne”… dog mangler et genstridigt refe-
rat fra sidste år.  
Leon: Ved ikke, om nogen nogensinde inde og er det i givet fald så ikke åndet at vedli-
geholde den.  
Peter: Synes at vil være ærgerligt at være den eneste region, der ikke har. Og den lin-
ker op til AA Danmarks. 
Leon: Måske kan man på den nye hjemmeside have link til data om, hvem fmd. Etc.  
Finn: Fik at vide på SK, at man på den nye hjemmeside kan man klikke på Nordsjæl-
lands.  
Jan: Hvis det var mig, der var alkoholiker, så ville jeg søge på AA 
Peter: Vil tage med på næste møde om tæller. 

 
 

 Hovedservicerådet (HSR) 
 
Peter: 4/12 sidste møde – rimeligt kort. Gennem flere/mange år forsøgt at få koblet 
ikke-alkoholiker på HSR som stemme udadtil. Ikke lykkes – er kvalkrav for høje ?.... vil 
få de int. Delegerede til at spørge ud om deres kvalkrav.  
- På SK om hvordan tackle uønsket adfærd. Kommer på som workshop på næste SK 
- Forslag om at afgående SK-formand skal sidde i SK-udvalg 2023.  
- I alle arbejdsgrupper/udvalg er HSR-medlem – forslag om ophæves om én fra 
arb.grupper inviteres med til HSR-møder. Er trådt i kraft. 
- AAs økonomi – intet bekymre sig om 
Stig:  
- Prispolitikken på bøger er ændret. 
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 Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) 
Jeppe: Skal ny fmd, da gamle roterer ud. 
- der arbejdes primært på deltagelse ved folkemødet.  
 

7.  Servicekonferencen 2022 
           Vibeke: Ved ikke rigtigt, hvorfor punktet er på, men kan oplyse, at der 5. marts er møde i 
SK-udvalget – der er ikke kommet forslag. 
           Peter: Og for at holde mandtal på delegerede (Finn 4. års, Bo 2.års, Jan og Lisbeth 1, 
Marie 1, Jytte 1) 
 
 
8. Nyt fra regionens informationsudvalg (RIV) og Det udgående informationsudvalg (DUR) 
 
Ingen møder ud over Landsmøde-aktivitet.  
 
9. Mobil-pay ? 
 
Vibeke: Vil henstille til klar tale og respektere forskellige holdninger.  
Jeppe: Synes vi var tæt på enige om, at foreningsmobil – og lige præcis til Landsmøde er vig-
tigt, så har et kort nummer.  
Chris: Kan ikke se idé i mobil – andet end landsmøde, hvor så kan oprette box.  
Leon: En box er også mobilpay – og 10 gn. nemmere.  
Jytte: Kan se det smarte i Landsmødemobil og efterspørges i Stenløse 
Jan: Tilslutter mig fælles region. Og ved dødsfald (lige oplevet) er box-midler gået ind i boet. 
Bo: Går ind for fælles nummer for regionen. 
Chris: Snakker forskellige ting – i grupper er det meget nemt med box 
Jeppe: Det ene udelukker ikke det andet. Og foreningsmobilpay er for at hjælpe de grupper, 
hvor ingen vil have box. 
Lisbet: Enig Jeppe, og måske skal vi lige lave skriv ud om, at det er ikke, fordi vi puger penge 
sammen.   
Leon: Lander box-indbetalingen på samme konto som din private, Jeppe – nej, skal føre dem 
over. Kan alle steder vælge, hvilken konto du vil indbetale til. 
Peter: Hold det enkelt – én regionskontonummer. Hvad vil det komme til at koste at have for-
eningsmobilpay.  
Vibeke: 999 at oprette, 49 kr/mdr, 75 øre/transaktion. Box: 15 kroner per 1000, max 30.000 
året.  
Jytte: I stenløse problemer med oprette box.  
Chris: Uhyre nemt oprette box. 
Stig: Kan ikke se, at 75 øre/trans problem.  
Jan: Et seminar for kasserer ? 
Vibeke: For mig at se ingen problemer i, at grupper har deres økonomi og så sender kassere-
ren til regionen. Vil ikke, at der sendes fem kroner fra Sthens, to fra …. 
Leon:  
Chris: Der jeg ser problemet, er ved omkostningerne. 
Vibeke: Grupperne må gøre som de vil – hvad vil vi som region ? 
Bo: Vil tage hjem og høre kasserer om vil oprette box…. Frafalder. 
Leon: Kontanter på vej ud.. 
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Vibeke: Kan vi tage en afgørelse….  
----- 
Efter håndsoprækning, er sagen klar: 
Vi laver en foreningsmobil-pay og opfordrer til, at den bliver brugt med omtanke (ser gerne, 
at hver gruppe har box, og at gruppe-kassereren så sender samlet til regionskasseren for at 
komme af med så få 75 ører som muligt) .  
 
 
 
10. Landsmøde 2022 
 
Afholdes: 23-25/9 
Sted: Grønnevangskole, Hillerød 
Arbejdes på speaker-indkaldelse, hjælperindkaldelse og homestay-indkaldelse. 
Der arbejdes efter fin projektplan udtænkt og lavet af Kim 
 
 
 
11. Evaluering fø’sdag 
- Sløj tilslutning, dejligt møde 
Jytte: Var vi gode nok til reklamere ?. 
Finn: Forkert ugedag – der kommer flere søndag.  
Leon: Tror at mange var i tvivl om, hvorvidt aflyst/ikke aflyst 
Jan: Tror også søndag er bedre. 
 
 
12. Nyt HSR-medlem for Peter T. 
- Alle var der vist, da bekendtgjorde, at jeg synes, at det er smart, at jeg efter faktisk at have 
siddet i fire år roterer ud, så ikke både Stig og jeg roterer ud. 
Vil anbefale, at vores formand, Lisbet, roterer ind 
Lisbet: Er jeg interesseret i.  
Leon: Rigtig god idé. 
            Peter præsenterer overfor HSR.  
Tæt på stående ovationer. 
 
 
 
13. Fastlæggelse af næste møde samt punkter til dagsorden. 
 
Det bliver tirsdag den 10. maj kl. 19-21 – Grønnevang Kirke i kælderen 
 
14. Eventuelt. 
 
Intet.  
 
15. Sindsrobønnen 
 
 
Venlig hilsen Jeppe L, sekretær 


