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1 Vel mødt ved formanden: Flemming åbnede mødet og oplæste Formålserklæringen 

2 ”Veje til enhed” læses - Blev oplæst af Ib, Hasle gruppen - Bornholm 

3 Valg af referent og ordstyrer  

Valgt blev: Referent Mogens fra Jyllinge, Ordstyrer Henrik fra Ringsted 

4 Præsentationsrunde 

Allinge: Sebastian, Danny 

Hasle: Lisa, Ib, Hanne, Morten, Troels, Helle 

Haslev: Jonn 

Jyllinge: Mogens 

Jyderup: Ruth 

Nykøbing F.: Jørn 

Nexø: Elisabeth 

Ringsted: Peter, Henrik, Stig, Joan, Anker, 

Jørgen, Lotte, Dorrit 

Roskilde: Jørgen B 

Rønne: Ingelise, Lenette, Lotte 

Store-Heddinge: Marianne H, Naja, Mikkel,  

Korsør: Flemming 

5 Godkendt referat fra regionsmøde i Store-Merløse 

En kommentar: der skal stå Nyråd og ikke Nyord under rapport fra Kalundborg 

6 Tema – lidt om Hasle som by  

Formanden for Lokalhistorie fortalte om historien bog og om Hasle 

7 Dagens tema: Jørn L. fortalte om Box 334 Indlægget er vedhæftet referatet) 

8 Spise- og rygepause 

9 Rapport fra og nyt fra grupperne (grupperepræsentant) 

Jonn, Haslev: Torsdagsgrp. Stabil 12-14 pers., Søndag knap så godt med vigende deltagerantal 3-

4 pers. Ikke rigtig nogen nykommere 

Jørgen B., Roskilde: Tirsdagsgrp. 8-12 pers.– som regel ”store bog”. Mandag 16-20 pers. Heller 

ikke her rigtig nogen nykommere. 

Naja, Store Heddinge: Torsdagsgrp. – stabil ca. 10 pers., men betydeligt mindre, når der er 

forretningsmøde – svært at fastholde nykommere. 

Mikkel, Store Heddinge: Mandagsgrp. – stabil kerne på 3-4 pers. ellers ca. 5-10 pers. pr. møde 

Ruth, Jyderup: Fast skare på 7–8 pers. men altid 15-20 pers., p.gr.a. Orelund og Jyderup 

statsfængsel – svært at finde mødeleder. 

Mogens, Jyllinge: stabil 6-8 pers. – kører efter Store Bog 

Lisa, Hasle: Stabil – 16-20 pers.– begyndt med traditionerne 

Anker, Ringsted: Mandagsgrp./nykommer men desværre ingen nykommere fast kerne 6-10 pers. 

Joan, Ringsted: Søndagsgrp. ca. 15 pers.,Traditioner og trin. Onsdagsgrp.–ca. 35 pers.– Store Bog 

Elisabeth; Nexø: ca. 15 pers. – kører pt. efter ”Leve Ædru”. 

Alt i alt ser det ud til, at vi får færre nykommere, og at antal personer til møderne er dalende. 

10 Rapport fra / spørgsmål til Regionsrådet 

 * 
Regionsformand – Flemming 

Har sendt liste ud med hvem, der er valgt til hvad og hvornår. Opfordring til at læse den 

igennem og få ændret evt. fejl. 

Gør opmærksom på Stevns Træf. 

Temadag er flyttet til d. 31.5.2014 – Skal Region Øst holde landsmøde i 2015? – Hvis ja – 

nedsættelse af udvalg, Drøftelser af praktiske opgaver mv. 

 * 
Hovedservicerådet ved Jørgen B og Jørn L. 

Seneste HSR møde var d. 1.3.2014. Landmøde 2014 afholdes i Ålborg af Region Nordjylland. 

Valgt at sende observatør til udenlandske Servicekonferencer. Formanden for det nye 

Servicekonference udvalg tog til York i UK. Rapport kommer senere 

Udvalgsformænd inviteres ikke til HSR-møderne, så der skal indsendes rapporter fra hvert 

udvalg til hvert HSR møde. HSR repræsentanten i udvalgene sørger for at det sker. 
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 * 
Kassereren ved Jonn 

Regnskabsåret ønskes ændret til at følge kalender året. Begrundelsen er, at man kan få et 

bedre overblik og dokumentation over f.eks. udgifterne til ServiceKonferencen m.m. Jonn 

udtrykte bekymring (i lighed med kassereren på ServiceKonferencen) over det store fald i 

hattepenge. De første 4 måneder kaldes ”katastrofale”. Grunden er måske, at der er færre 

nykommer og overordnet færre deltagere til AA møderne. Alle opfordres til at gå tilbage til 

grupperne med melding om, at der meget gerne skal flere hattepenge ind eller der kan betales 

direkte til AA (se hjemmesiden). 

Afstemning: Kalenderåret blev herefter enstemmigt valgt til regnskabsår  

 * 
Informationsudvalg ved Ruth S.  

Der er nu kun Ruth tilbage i udvalget og der søges nye interesserede medlemmer. Det kører 

dog for Ruth har flere kontaktpersoner hun kan trække på. Der er møde i det landsdækkende 

udvalg d. 25.5.2014 i Klostermarkskirken i Ringsted. 

 * 
Telefonvagtudvalg ved Peter Å.   

Listen over kontaktpersoner er alligevel ikke opdateret. Peter ringer rundt en gang mere, så det 

kan komme på plads. Man har talt om  evt.  et møde for kontaktpersonerne, så de (hvis de 

ønsker det) har mulighed for at dele erfaring mv. Man prøver at undersøge  etablering af ”chat” 

funktion. Det undersøges om der er lavet noget i andre lande og hvordan det evt. er lavet.  

Jane er blevet formand for TEU og erstatter herved Tom.  

2 møder i TEU i 2013: et på Fyn og et i Århus. Man vil prøve med en stand på landmødet og 

andre steder for at finde yderligere kontaktpersoner. 

Der har været kritik af, at tlf.-vagten har henvist nogle pårørende til Tjele, hvilket ikke er vores 

opgave. Vi henviser til AA og møderne. 

Der er indgået en ny kontrakt med Telia som giver en besparelse for mobiltlf. på ca. 9.000 kr. i 

en 2-årig periode. Der er nu også mulighed for at lave statistisk. Tallene er i TEU rapporten.  

 * Strukturudvalg ved Marianne H. - Intet nyt siden sidst 

 
* 

Udvalg for IT og hjemmeside ved Mogens 

Hjemmesiden er godt på vej og vi regner med, at vi kan vise et oplæg allerede til arbejdsmødet 

d. 16.6.2014. Frank V fra København har været en stor hjælp og vil gerne hjælpe os hele vejen. 

Det er meningen, at hjemmesiden fremadrettet skal laves og håndteres så den altid kan køre 

videre – selv ved udskiftninger i IT udvalget., derfor er den ”hostet” samme sted som AA data 

bruger og vi kan derfor altid få hjælp herfra.. 

Fra det landsdækkende IT udvalg: Der er lavet et succesfuldt møde ved brug af Skype og det 

skal herefter køre fremadrettet. Den helt åbenbare fordel er, at alle vil kunne deltage også 

hjemmefra – altså vi får flere med. En anden fordel er, at der kan spares på 

transportomkostninger. Når vi får prøvet det af en periode, så vil vi måske opfordre andre 

udvalg til at prøve det samme. Der arbejdes på en ny APP til mobiltlf., så man kan søge møder 

mv. herigennem. Man prøver at lave en facilitet, der gør at man også kan finde nærmeste møde 

i en omkreds af hhv. 5 og 10 km. fra, hvor man aktuelt står. 

  

* 

Box udvalg ved Flemming J. 

Marianne har meldt afbud via e-mail, men der er intet særligt nyt. Der opfordres stadig til at 

sende indlæg ind til Box bladet. 

 * Erfaringsgruppe ved Henrik - Intet nyt    

11 Generel orientering fra Servicekonferencen ved Jørgen B og Jørn L. 

Der blev orienteret om de vigtigste afstemninger og udfald af de 12 beslutningsforslag. Der 

henvises til referatet fra Servicekonferencen, der snart ligger på AA´s hjemmeside.  

12 Erfaring og indtryk fra Servicekonferencen 2014 fortalt af en 1. års delegeret. 
Mogens, Jyllinge fortalte lidt om sine oplevelser som førstegangsdeltager. 
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13 Erfaring og indtryk fra Servicekonferencen 2014 fortalt af en 3. års delegeret  
Jonn, Haslev fortalt om sine oplevelser igennem de tre år 

14 Næste Regionsmøde: 
Afholdes i Haslev d. 16.8.2014 i AOF huset, Slagterivej 46, Haslev 

15 Eventuelt: 
Ruth: Hvordan får fat i og fastholder nykommerne? – det er måske et brugbart tema til et arbejdsmøde? 
Der ligger noget materiale som sikkert kan gennemgås og bearbejdes. Det ser ud som om, at der kommer 
færre nye fordi kommunerne selv er begyndt at give behandlingstilbud. Skal de have noget fra AA, som gør 
at de også henviser til AA på samme måde som behandlingsstederne? 

 
Næste arbejdsmøde: mandag d. 16. juni 2014 kl. 19.00-21.00 i Klostermarkskirken, Ringsted 
 

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 

mailto:gert.k@pc.dk

