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1 Vel mødt ved formanden: Næstformand Stig bød velkommen, da formand Flemming havde 

meldt afbud pga. sygdom.. 

2 ”Veje til enhed” læses - Blev oplæst af Lone 

3 Præsentationsrunde 

Allinge:  Ingelise 

Hasle:  Lisa 

Haslev:   Jonn 

Herfølge:   

Jyderup: Ruth  

Jyllinge: Mogens, Leif T 

Kalundborg: Marianne S. 

Karise:  Bente R. 

Nykøbing F.: Jørn 

Ringsted:  Henrik, Stig 

Roskilde, Claus 

Roskilde, Jacobs Kirken:  Jørgen B 

Rønne:  Ulla 

St. Merløse: Tine, Hanne 

Store-Heddinge:  

Tune:  Anders, Tine, Elias 

4 Valg af referent og ordstyrer 

Valgt blev: Ordstyrer Leif fra Jyllinge, 

Referent Henrik C, Ringsted (referat efterfølgende ”sammenskrevet” af Gerts PA)  

5 Valg af stemmetællere 

Valgt blev Lisa, Hasle og Lene, Tune 

6 Godkendt referat fra regionsmøde i Korsør 

ingen kommentarer 

7 Tema – lidt om Tune som by og AA-gruppen.  

Lars fra Tune fortalte om Tune fra gammel tid og op til i dag – en rigtig god fremlægning. AA-

gruppen blev startet af 4 ”gamle” AAere 4. januar 2011 

8 Dagens tema:  Primær formål ved Henrik R, København 

Rigtigt godt indlæg. Der blev stillet rigtigt mange spørgsmål fra deltagerne, og Henrik besvarede 

meget fint. F.ex. Om formålserklæringens godkendelse, om ikke-godkendt materiale må benyttes. 

Henrik svarede også på, hvorfor og hvordan man bliver godkendt til post i AA 

9 Spise- og rygepause 
10 Rapport fra og nyt fra grupperne (grupperepræsentant) 

Anders,  Tune: ca. 25-30 deltagere, deltager i service, laver fælles aktiviteter, AA udefra kommer 

og fortæller 

Ulla,  Rønne: 6-10 deltager. Store bog. Vil til det store folkemøde 2014 få AA til at deltage – 

mere info på næste regionsmøde 

Lisa,  Hasle: 16-22 –holder traditioner, er ved at få hospitalsvagt op at stå 

Jørgen B.,  Jacobskirken torsdag Roskilde: i ferietiden 3-5 deltagere, men igen stabilt på ca.-12. 

Godt med tlf.nr. – en nykommer har benyttet det –store bog 

Mogens,  Jyllinge: 5-10 deltager – ikke så mange p.t. – ellers en stabil gruppe 

Marianne Kalundborg: 12-14, nogle gange op til 20. en del nye fra andre steder pga. byggeri. 

Kniber lidt med service 

Jonn Haslev: 2 grupper, samarbejde på flere punkter. 12-14 deltager. I torsdagsgruppe, vil 

John fortælle om servicearbejde 

Claus  Roskilde onsdag kl. 10: 15-20 deltager, åbent møde 3. mdr – kniber med nøgle til 

lokalet 

Ingelise  Allinge: 8-10-12 stk. stabilt over vinteren – venter snart turisterne og dermed nye input. 

Tine Tune: 12-15 deltager for det meste, har lige haft gruppe samvittighedsmøde (se på sig 

selv og nykommer) speaker 1 gang/mdr. Nykommer begyndt på service, er glad for 

gruppen. 

Ruth,  Jyderup: 15-22 stk., åbent møde, trin og traditionsmøde. Deltagere fra Orelund og 

statsfængslet i Jyderup. Service er begyndt at køre igen efter sommerferien. 

11 Rapport fra / spørgsmål til Regionsrådet 

 * 

Hovedservicerådet ved Jørgen B og Jørn 

Jørn/Box334 udvalg fortalte om problemer med at få det sidste blad ud, grundet at nogle 

personer meldte fra. Derefter gik et nyt udvalg i gang med at få bladet gjort klar til 

udsendende – og det nåede de. Nyformand i BOX334: Kirsten – Jørn: skribent 

Jørn oplæste referatet, som ikke er godkendt endnu Kommer sikkert med på næste reg.møde 

Grundet sygdom og dødsfald i HSR har andre måttet træde til. Formanden er dog tilbage. 

Jørgen B, vort 2. HSR medlem: vil gerne have mere udadvendt forslag til ServiceKonferencen. 

 * 

Kassereren ved Jonn 

Er lige kommet hjem fra ferie, men der er ca. kr. 26.000 på kontoen. Penge til HSR tages op  
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 * 

Sekretæren  

Ikke til stede 

 * 

Informationsudvalg ved Ruth S 

Møde i udvalget i morgen, Der vil komme informationer til næste regionsmøde 

 * 

Telefonvagtudvalg ved Peter Å.   

Intet nu, venter til indkaldelse til næste møde 

 * 

Strukturudvalg ved Marianne H. 

Intet at bemærke, da der ikke er noget nyt til Strukturhåndbogen 

 * 

Udvalg for IT og hjemmeside ved Mogens 

Retter system til, det tager lidt tid. Prøver at finde andet system. Møde på Hovedkontoret snarest 

 * Box udvalg ved Marianne S 

Ingen møder i udvalget. Der er faldende abonnement på bladet. Håber, det nye box-udvalg vil 

få flere til at holde bladet. 

 

* 

Erfaringsgruppe ved Henrik C 

Ikke noget nyt, men oplæste den udmeldelse fra gruppen vedr. sponsorliste.    

12 Genfremsættelse: skal dagsorden og referat udsendes med brev?  Eller er e-mail ok. 

Efter en kort debat blev det vedtaget, at disse sendes ud pr. brev, da mail ikke er op at stå alle 

steder endnu. På næste regionsmøde vil det komme på dagsordnen igen. 

13 Servicekonferencen 2014.  

Jørgen B: forslag skal være klar til uge 42/2013 

For, at vi kan nå at få forslagene med, blev der sat i udvalg: Leif/Jyllinge, Claus/Roskilde og Jørgen 

B. De vil tage det med på temadagen lørdag den 5. oktober, så kan vi godt nå at få det med. 

14 Valg af 5 delegerede og suppleanter til ServiceKonference 2014 
De, som er valgt, fortalte lidt om at være delegeret og suppleant, så de som gerne vil være med, fik et 
indblik i arbejdsgangen. 
Delegeret: Tine/St. Merløse ogEIlias/Tune 
Suppleanter: Claus/Roskilde og Hanne/St. Merløse 
De sidste skal være valgt senest februar 2014 på regionsmødet. 
  

15 Valg af HovedServiceRåds-repræsentant suppleant (for Jørn og Jørgen B) Leif/Jyllinge 
16 Valg af Regions Kasserer suppleant: Lene/Tune 
17 Eventuelt 

Stig takkede Tunegruppen for husly og mad. 

 
Næste arbejdsmøde : mandag d. 2.septemberi 2013 kl. 19.00-21.00 i Klostermarkskirken, Ringsted 
Temadag lørdag den 5. oktober 2013 kl. 10-16 i Klostermarkskirken, Ringsted 
Næste Regionsmøde lørdag den 16. november 2013 i Sct. Jørgens Kirke, Sognegården, Parkvej 101, 4700 
Næstved 
 

Hattepenge kan indsættes på konto nummer: 1551 0001 472 674 (Danske Bank) 

Kontaktpersoner i regionen 

Formand: Flemming J  Tlf: 5854 7694 eller 2060 1049      mail: f.jensen@c.dk  
Kasserer: Jonn C Tlf: 2889 4584               mail: jkc.aversi@gmail.com  
Sekretær: Gert K  Tlf: 5650 3282              mail: gert.k@pc.dk 

LIV repræsentant: Ruth Tlf: 2445 1413                                   mail: er.vores@mail.dk  
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