
Referat af regionsmøde D. 15. August 2015 11.00 til 15.00 i St. Heddinge 

 
1. Vel mødt fra næstformanden: Jørgen B åbnede mødet og oplæste formålserklæringen  
 

2. Veje til enhed læses - af Naja fra St. Heddingegruppen 
  
3. Præsentationsrunde: 
Formanden Flemming er sygemeldt,  
Sekretæren Mogens har meldt afbud  
St. Heddinge: Helle R  
St. Heddinge : Mikkel grupperepræsentant  
St. Heddinge: Lonny  
St. Heddinge : Marianne strukturudvalget  
St. Heddinge : Naja 
Ringsted: Henrik C erfaringsgruppen 
Ringsted: Peter HSR repræsentant 
Ringsted: Joan 2.års delegeret 
Nyråd: Jørn HRS repræsentant 
Roskilde Jakobskirken/tirsdag : Jørgen næstformand  
Haslev : Jonn kasserer  
St. Merløse: Kisser, 1.års delegeret  
Roskilde lørdagsgruppen: Henrik 
Faxe: Karsten 
Rønne (torsdag gruppen ): Ulla  TEU repræsentant 
Kalundborg: Marianne, form box udvalg og 4. Års delegeret 
Jyderup: Ruth  F. infoudvalg, 4 års delegeret 
Karise: Bente R, observ. 
 
4. Valg af referent, ordstyrer og stemmetællere: 

 Referent –Helle, Ordstyrer- Henrik C,  Stemmetællere - Joan og Kisser 
 
5. Kommentarer til godkendt referat fra regionsmødet i St. Merløse  D. 9. Maj 2015 der var fejl i referatet, 
der var afbud fra Marianne S og IKKE Marianne H  
 
6. Lidt om AA- gruppen i værtsbyen: Marianne fortalte at torsdagsgruppen startede i 2001 og i 2008 
startede mandagsmøderne også. Der deltager i gennemsnit 8-10 personer hver gang 
 
7. Dagens tema: hvad er AA og hvad er AA ikke ( oplæg V/ Jonn og Jørn )  
Næste temamøde er D. 3. Oktober i Ringsted, og temaet er, hvad er AA og hvad er AA ikke?  
Jørn havde researchet lidt for at finde noget om emnet, og havde fundet en blog og brugt som inspiration 
til programmet til temamødet. 
Jonn talte om de tre ben i vores symbol: rehabilitering, enhed og service. Cirklen der afslutter trekanten 
symboliserer verdensfællesskabet. Dette symbol blev første gang repræsenteret ved servicekonferencen i 
1955. Jon fortalte om sin personlige følelse af at give budskabet videre via service. Hvor vigtigt det er, at vi 
alle har samme mål og at "ånden" skal være tilstede ved møderne. 
Marianne spørger om der skal skrives noget til Boxbladet om temadagen fra region øst. Programmet siger 
faktisk det hele, det er ikke nødvendigt, at der skrives meget mere.  
 



8. Spise og rygepause 

 
9. Rapport fra og nyt fra grupperne(grupperepræsentant): 

Jonn (Haslev) 

Det virker som om der er lidt misstemning i gruppen, og dette bevirker,at der er nogle som gerne vil holde 
lidt pause fra gruppen, men der arbejdes kraftigt på at forbedre stemningen. 
Kisser ( St.Merløse) 

Det går rigtig godt. Vi bruger et system med 2 krukker, en med enkelte ord og en med sætninger. Dette 
bruges en gang om måneden og fungerer rigtig godt. I Dianalund er der kommet en del nykommere. Der er 
flere som snart er klar til service og det er rigtig godt med nyt blod, for det er altid Tordenskjolds soldater 
der laver service.  
Michael ( Roskilde lørdagsgruppen ) 

Det er en stor gruppe som er meget velfungerende.  1 gang månedlig er der speak, og de andre lørdage er 
det Store Bog der er inspiration til at dele om. Vi har lavet et nyt tiltag, nemlig at indføre morgenmad inden 
mødet for på denne måde at få et netværk, som ikke kun handler om AA. 
Joan ( Ringsted) 

Der er fuldt hus i Ringsted i søndagsgruppen omkring 25 hver gang. Vi er rigtig gode til service. 
Onsdagsgruppen fungerer knap så godt ift. Service. Mandagsgruppen er en god gruppe, og der er ofte 
mange nykommere.  
Mikkel (St. Heddinge mandagsgruppen) 

God, stabil og positiv gruppe på 8-10 personer. 
Ulla ( Bornholm Rønne) 

Der 6-8 personer til hvert torsdagsmøde. Her bruger de Store bog de første 2 torsdage. 3. torsdag er åbent 
møde med speak, 4.torsdagsmøde følger trinnene, og hvis der er 5 torsdage i måneden, er temaet: at leve 
ædru. 
Til søndagsgruppen sker det, at der kun dukker 2 op.  Der har dog været mange gæster i løbet af 
sommeren. 
Naja (St. Heddinge torsdagsgruppen) 

Det er en meget stabil gruppe, hvor der hver gang deltager mellem 8 og 10 personer. Vi bruger Store bog, 
trin og traditioner, én gang om måneden er der speak. Vi har fornylig haft ordet ydmyghed oppe som tema, 
og det medførte en spændende diskussion. Der er på det sidste kommet en del nykommere. 
Marianne (Kalundborg) 

I vores gruppe er der i gennemsnit 12-15 personer til møderne. Der har ikke været så mange 
sommergæster i år som der plejer. Vi har lidt svært ved at fastholde de nye. 
Ruth (Jyderup) 

Gruppen har fået et kæmpe opsving. Der er op til 30 personer hver gang. Vi har ikke nykommermøder, for 
så kunne vi ikke bestille andet (grundet Orelund)Vi har dog en udfordring, nemlig at der ikke er nogen der 
vil være mødeleder, de vil ikke tage det ansvar. Vi har dog ingen problemer med kaffetjansen eller service i 
det hele taget. 
 
10. Rapport fra/spørgsmål til regionsrådet: 

 

- Næstformanden Jørgen: Ikke umiddelbart noget nyt 
- Hovedservicerådet: der blev afholdt hovedservicemøde d. 13, juni:  

• Den nye bogshop kører fint 
• AA-data har ryddet op i data og telefonforbindelser 
• Forretningsorden blev vedtaget 
• Regnskabet blev gennemgået. Hattepenge ligger nogenlunde på niveau med sidste år. 



• Der blev diskuteret rotationsprincipper, det er ikke altid af det gode, da der kan være nogle 
erfaringer der kan gå tabt, fordi de ikke bliver givet videre.  

• Et enigt hovedserviceråd godkendte at kasserens opgaver varetages af forretningsføreren 
• der var enighed om at det var en god ide at sende en fagperson fra kontoret og det blev 

enstemmigt vedtaget at sende Mogens B i hans egenskab af forretningsfører. 
• Det speak der kommer på nordisk møde har overskriften: Glæden ved service 

 
 

- Jonn (kasserer) Hattepenge i år er omkring 45.000 kr. Vi har omkring 25.000 kr, stående efter vi har 
sendt 30.000 kr, til hovedkontoret. Rent økonomisk ser det pænt ud. Der er en del udfordringer i 
forhold til at få MobilPay fordi det er en foreningskonto. Det kan godt lade sig gøre, men der er 
nogle formalia der skal være i orden. Vi lever efterhånden i et pengeløst samfund, og det er ikke 
alle der har rede penge. Derfor kan Mobilpay være løsningen, men da det skal hæftes op på et CVR 
nummer vil pengene gå direkte til hovedkassen, og dette har skabt lidt panik for så går 
hattepengene ikke går direkte til gruppen. Vi har et stort oplysningsarbejde foran os inden vi kan 
indføre MobilPay, men kontoer n er klar til det. Der var en lang diskussion for og imod MobilPay. 

- Sekretæren – intet nyt 
- Informationsudvalg ved Ruth S – De får en del henvendelser fra skoler, som gerne skal have svar 

hurtigere end hurtigt. Ruth har et problem med d. 29.august. Der er mange møder, der falder 
sammen denne dag, og Ruth spørger om der er nogen fra gruppen, der kan tage til LIV-mødet i 
Århus. Marianne melder sig. 

- Telefon og e-mail udvalg ved Ulla M – Der er mangel på telefonvagter både på kontoret og 
hjemmefra. Informer om dette i jeres grupper og opfordre folk til at melde sig. Alle telefon- og  
e-mailvagter får en samlet håndbog. 

- Strukturudvalg ved Marianne H – Intet nyt 

- IT- og hjemmeside ved Jonn – Der har været møde før sommerferien og udvalget har fået et nyt 

medlem, nemlig Morten fra Køge. Man har kigget på siden og fået rettet den til i forbindelse med 

strukturændring. Der skal være nyt møde i starten af september. Der skal laves en ny 

distributionsliste, men hvordan skal det gøres? Det er frivilligt at oplyse sin emaladresse, hvor man 

også orienterer om hvilken rolle man har i grupperne. Derudover vil man gerne være flere i 

udvalget og man opfordrer til at flere melder sig til. Til orientering har der været 3000 besøg på 

sitet, siden den startede.  

- Marianne vil gerne bede Mogens om at få en opdateret fortrolighedsliste. 

- Box udvalg ved Marianne S – forsøger at opdatere, men modtager ikke mange input. Marianne 

hjælper gerne med at kigge indlæg igennem og sender det herefter til det landsdækkende box 

udvalg. Formålet er, at grupperne skal inspirere hinanden fra region til region.  

- I forbindelse med snakken om box-bladet blev der henstillet til HSR medlemmer at I viderebringer 

kritik fra regionen om, at det svært at komme til at betale for bladet, man tager bl.a. ikke imod 

mastercard.  Endvidere er der stor kritik af, at indlæg der indsendes bliver beskåret uden at 

indsenderen får besked. Når vi i regionen kritiserer, vil vi gerne tages alvorligt, det er ikke personlig 

kritik. 

11. Landsmøde 2016 Ruth og Marianne – Der vil blive fremstillet flyers, hvor der står, at landsmødet 2016  

vil blive afholdt på gymnasiet i Kalundborg. Der bliver overnatningsmuligheder for ca. 50 personer. Det er 

vigtigt, at der bliver informeret bedre om, hvad det indebærer at deltage i landsmøder. Det skal præciseres 



at det ikke behøver at koste en masse penge at deltage. Man må gerne selv medbringe sin madpakke og 

evt. overnatte i sit eget telt.  Det skal ikke være økonomi, der bremser folk i at deltage 

 
12.Valg af 2 delegeret suppleanter- Michael (Roskilde) blev valgt og Peter (Roskilde) skal spørges om han 
stadig er suppleant, ellers skal der vælges en ny på det næste møde 
 
13. Eventuelt  - Afholdelse af regionsmøder i 2016: 

- Forårsmøde- afholdes i Gråbrødre Kapel. Michael giver besked efter han har talt med sin gruppe. 
- Efterårsmøde – her var ingen der bød ind i dag. 

 
14. Afslutning (løfterne) 

 
 
 


