
 REGION NORDSJÆLLAND 
 

 Region Nordsjælland 

 

 

 

 

 

Referat af Regionsmøde d. 10. maj 2022 
 

 

 

 

Hvornår: Tirsdag, d. 10. maj 2022, kl. 19:00 – 21:00 

 

Hvor: Grønnevang Kirke, Tolvkarlevej 76, 3400 Hillerød 

 

Afbud: Simun, IT og Håndbogsudvalget. Vibeke L, TEU-udvalget,  Lone, Birkerød.  

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af mødeleder og referent. 

Vibeke R. valgt til mødeleder, Jeppe L valgt som referent.  

 

2. Godkendelse af dagsordenen. 

Ingen protester.  

 

3. Oplæsning af de 12 Traditioner. 

Vibeke R. læste de 12 traditioner. 

 

4. Præsentationsrunde og evt. kort nyt fra grupperne  

Stig, Helsinge: Rigtig stbil 15-17 

Oliver, Hillerød fredag: Rigtig 

Chris, Sthens søndag: stabil 12-14 og op til 20 

             Vestervang, onsdag: 6-7 deltagere 

             Vestervang, lørdag: informatør – lykkes komme i gang igen. Lavet 

             Vestervang, tirsdag: informatør 

             Humlebæk: informatør 

Bo, Ølstykke: 8-10 stk. Intet nyt ellers 

John, Gilleleje: Fungerer fint – har messengergruppe, til hvis fx indleder er forhindret 

Leon, speakerbankdirektør: Ved at være lidt gang i den igen, men er der folk ude i grup-

perne, der vil på, så meld endelig ind.  

Jeppe, Allerød: 20-25 deltagere. Jævnligt nykommere.  

Finn, Blovstrød fredag: Fundet mere naturligt leje efter corona, hvor meget stort. Ca. 12 – ud-

veksling med kirken. AA’ere hjælper til i kirken, og de sender. Nogen der kender noget til Nivå 

mandag…. mangler vi fra rundtur.  

                                                         Vibeke R: Er til møde med én der går der, så prøver at etab-

lere kontakt. 
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Peter, Fredensborg: Havde regnet med observatør, men nyvalgt har meldt fra og på gruppe-

samvittighedsmøde i lørdags vedtaget, at jeg fortsætter lidt endnu. Har bøvlet lidt med in-

terne problemer – har oplevet nedgang; fra 19 til 12 de sidste uger.  

Jytte, Stenløse: Ikke så stort fremmøde for tiden.  

Lisbeth, Farum mandag: Har ikke været der noget tid, da bortrejst, men helt sikker på. Været 

lidt svingende omk. 15. Facebookgrp. hvor trist meddelelse om død. 

Jan, Frederikssund torsdag: Mindre stabil gruppe 8-10 stykker 

Anders, Frederikssund søndag: Mellem 3-12 – enkelte nye, der ser ud til holde ved. 

Vibeke, Sct Olai Helsingør fredag: 15-20 

               Humlebæk: Ikke været der i et halvt år. Begyndt komme til en del møder, hvor Lars 

kom. De er begyndt at sende penge. 

 

5. Gennemgang af Regnskab og Budget 

Sender 30.000 kroner til Hovedkontoret, da der er rigeligt ”på bogen” til afholdelse af kom-

mende regninger til Landsmødet.  

 

6. Nyt fra: 

 

 Telefon og e-mail udvalg (TEU) 

Jeppe læste op om manglende telefonvagter. (Kopieret ind herunder): 

  

”Del gerne i grupperne: 

E-mail og telefonvagten kører fint, men der er akut brug for nye telefonvagter. Man 

kan nøjes med at melde sig til en enkelt vagt om ugen. I hverdage er hver vagt af 3 

timers varighed, og i weekender er de af 4 timers varighed. Man får oplæring og en 

"grønspættebog" med svar på det meste. Der kræves et års kontinuerlig ædruelig-

hed, og at man er aktiv i AA. (Man må ikke være tilknyttet et behandlingssted) Ring til 

telefonvagtkoordinator Linda på tlf. 20653924, hvis du er interesseret. 

 

Der mangler desværre TEU-repræsentanter i 3 regioner ud af de 6. 

 

Fremover vil der ikke deltage HSR-repræsentanter på møderne. I stedet skal en TEU-

repræsentant deltage på HSR-møderne” 

 
  

 

 IT- og Håndbogsudvalget 

Simon lader i sin forknøelse vide, at hjemmesiden er opdateret. 

 

 Hovedservicerådet (HSR) 

Sidste møde en lidt tynd kop te.  

Formand for HSR meldt fra grundet sygdom 

Ny hjemmeside. Der står en masse navne 

Ny oversættelse bøger: Kan lånes på bibliotek i oversat, så hvorfor oversæt. 

                                              Chris: I Sverige har de firma til kommercielle del.  

                                                          Konsekvens-oversættelser – TDE aktuelt. Og nu er formålser-

klæringen ændret i USA, så skal de vel også…. En glidebane. 
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 Landsdækkende Informationsudvalg (LiV) 

Fortæl om Folkemødet-deltagelse.  

                                                Lisbet: Overrasket over reklamer i TV for AA. Agitation? 

                                                Leon: OBS-spot gav i tidernes morgen en del flere henvendelser til 

tlf.vagt.  

                                                Stig: Udvidet HSR-møde sidste efterår, hvor Tobias fra Kbh havde 

lavet film.  

                                                Finn: Non-profit org. halv pris. 

                                                Peter: Sikker på, uanset hvad så skal gennem Servicekonference. 

Senest 

                                                Leon: Den gang lavede OBS var filmskole-projekt 

                                                Stig: Kontakt Tobias om film med på SK. 

 

6. Servicekonferencen 2022 

19/20-11. 2022 

 

Finn, 4 

Bo, 2.  

Marie, Jytte, Lisbet, Jan års. 

 

Mangler formand, sekretær, to nordisk delegerede, kasserer, revisorsuppleant.  

Der er kommet to forslag fra HSR – tema: Love and eller in service. Int. Delegerede siger ét (i), 

amerikansk hjemmeside noget andet (og).  

 

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

Intet at berette – kræfterne bruges på planlæggelse af Landsmøde. 

 

8. Mobil-pay – hvor langt er vi 

Vi skal have lavet ny seddel – med regionsråds-info.  Lisbet tager over. 

                              Chris: Synes vi skal tage det op igen.  

                               Jeppe: Synes ikke, vi skal tage diskussionen. 

                              Jan: Er der andre, der møder modstand….. 

                               Stig: For mig se er der ikke noget, der går fra 

                              Peter: Synes vi har diskuteret det til hudløshed og truffet beslutning. 

                              Vibeke: Synes vi skal fortsætte. 

Og således blev det. Emnet uddebateret – vi får etableret en forenings-mobilpay. Lisbet un-

dersøger med banken.  

 

9. Landsmøde 2022 – hvor langt er vi 

Jeppe orienterede om plan, musik, program (sendtes rundt til kig). Næste møde i Lands-

møde-udvalget er tirsdag den 24. maj i udvalgets mødelokale på Askevangen, Allerød. 

 

10. Fastlæggelse af næste møde samt punkter til dagsorden. 

Efter skriv frem og tilbage med Grønnevang Kirke er mødet fastsat til tirsdag den 16. august  - 

kl. 19.00-21.05. 

 

11. Eventuelt. 
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Jan: Inden corona gik i gang lavede vi breve til kommuner/skoler mv – tage op igen. (pkt på 

dagsorden). 

 

 

     12. Sindsrobønnen 

 

 

Venlig hilsen Jeppe L, sekretær 


