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1 Vel mødt ved formanden: Jørgen B., formand - åbnede mødet og oplæste Formålserklæringen 
2 ”Veje til enhed” læses - Blev oplæst af Kirsten – Herfølge  
3 Præsentationsrunde: 

Roskilde: Jørgen B. – Formand + Grp. repr. 
Haslev: Jonn – Kasserer 
Dianalund: Kisser - Grp. repr. 
Jyderup: Ruth – Grp. repr. 
Roskilde: Mogens – Sekretær 
Køge: Bente R. – Erfaringsgrp. 
St. Heddinge: Marianne H.-Strukturudv.formand  
Ringsted: Peter Å. – HSR repr. 
Ringsted: Joan C.. – Box udvalgsf. - Grp. repr.. 
Ringsted: Henrik C.. – Erfaringsgruppeformand 
Ringsted: Stig – Observatør 

Roskilde: Michael F. – Litt. Udv. - Grp. repr. 
Vordingborg: Maria – Observatør 
Herfølge: Kirsten – Grp. repr. 
Herfølge: Lise – Observatør 
Herfølge: Brian – Observatør 
 
Afbud: 
Rønne: Ulla – Formand for TEU 
Hasle: Lisa - Grp. repr. 
Næstved: Jens - Grp. repr. 
Kalundborg: Marianne S - Grp. repr. 
Nyråd: Jørn L – HSR repr. (HSR møde) 

4 Valg af referent, ordstyrer og stemmetællere:  
Referent – Mogens, ordstyrer – Henrik C, Stemmetællere – Kisser og Joan C 

 

5 Kommentarer til referat fra regionsmøde i Roskilde: 
Ingen 

6 Lidt om gruppen i Herfølge 
Lisa Fra Herfølge fortalte om gruppen 

7 Dagens tema: Speak fra Recovery Couples Anonymous: 
Peter Å og Joan C fortalte om RCA, hvor der e møder og hvordan RCA har hjulpet dem videre i 
deres parforhold. 

8 Spise- og rygepause 

9 Rapport fra og nyt fra grupperne (grupperepræsentant) 
Jørgen B., Roskilde: Tirsdagsgrp. – Gruppen er fast på en 6-8 pers. Det er en fasttømret gruppe, 

men de fleste nye holder ved.   
Jonn, Haslev: Jonn kommer ikke så tit mere, men det er en stabil gruppe uden nogen tilgang af 

nye og der er ikke rigtig nogen ”trin”-folk. Ikke den store interesse for service. 
Ruth, Jyderup: Gruppen kører godt – ca. 20-30 pers. pr. gang, heraf en del fra behandlingshjem 

Orelund. Ruth er ved at trække sig lidt tilbage, men det går opgså fint. Man finder 
alligevel ud af det og får fordelt serviceposterne.  

Kisser, Dianalund: Efter at have ændret mødedag, fra torsdag til fredag, har det givet en anden 
type møde. Det er forskelligt hvor mange der kommer til møderne. Der er kommet en 
nykommer som har fået tjansen som kaffemand og det går fint, men der skal nok 
skiftes lidt mere på den post. 

Joan C, Ringsted: Gruppen kører som den plejer med en stabil kerne, men det kniber med at finde 
mødeleder. Gruppen fyldte 26 år i oktober. 

Michael F, Roskilde: Lørdagsgrp. Der er ca. 15-20 pers. hver gang. Der bliver holdt julefrokost, 
som er blevet en fast tradition i gruppen. Det er en Store Bog gruppe og der er speak 
en gang om måneden. 

10 Rapport fra / spørgsmål til Regionsrådet 

 * 
Regionsformand ved Jørgen B. 
Der er afholdt arbejdsmøde, vor bl.a. dagsorden til dette regionsmøde blev fastlagt. 
Landsmødet i Kalundborg fungerede fint, Der er også afholdt temadag d. 8. oktober og de 
forslag der kom frem her, er sendt af sted til servicekonferenceudvalget. Jørgen er gået ind i 
AA sygehusgruppen i Holbæk 

 * 
Hovedservicerådet ved Peter Å. 
Peter har været til TEU møde og her var der slet ikke nogen regionsvalgte til stede. Defr har 
været HSR seminar i Strib og her blev der talt en del om struktur og opdeling, så der bl.a. skal 
færre med til Servicekonference. Der ligger et referat fra arbejdsgruppen på AA´s hjemmeside. 
Servicekonferencens formand Chenet blev frataget posten fordi hun ikke passede det hun 
skulle. Det handlede især om overholdelse af deadlines. Bl.a var der ikke bestilt på Brogården, 
så man har måttet finde et nyt sted. Den ikke-alkoholiker vi havde fundet til at repræsentere AA 
er allerede trådt fra igen, men der er fundet en ny og der skal findes en som kan introducere 
ham til AA, så han helt forstår, hvad det drejer sig om. 
Brev til læger er ikke blevet klar endnu, men er blevet sendt tilbage med et par omformule-
ringskrav. Når de er lavet så er den ok. 

 * 
Kassereren ved Jonn. 
Det er Jonn´s sidste regionsmøde som kasserer. Der er et indestående på ca. 55.000 DKK. Men 
vi når ikke helt niveauet for hattepenge som sidste år. Vi har altid sørget for at der var så 
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mange penge i kassen, at vi kunne betale for at sende folk til servicekonferencen – dvs. ca. 
20.000 DKK, men vi skal til at overveje, at have samme princip som AA Danmark, nemlig at der 
er til et års forbrug. Det vil være ca. 30.000 DKK. 
Mobile Pay: Er nu helt klar og bliver også brugt, men ikke ret meget. Der er ca. kommet 1.200 
DKK ind ad den vej. Husk, at der fremadrettet vil der være brug for en ny underskrifts runde 
ved skift af kasserer og kun kasserer. Men det skal fremgå af et referat, hvem der er 
regionsrådet på det pågældende tidspunkt, der skiftes kasserer, så banken kan se, at 
underskrifterne er fra de korrekte personer. 
Mobile pay giver anledning til nogen bekymring rundt i grupperne, for hvordan skal man så 
betale for kaffe, husleje osv.?. Det er i virkeligheden ikke noget problem, når det bliver brugt 
så lidt, men de nye generationer vil med sikkerhed bruge det, for det bliver vejen frem. Man vil 
så altid kunne få penge fra regionen til gruppen, hvis den mangler.  
Der er ikke den helt store grund til bekymring for vores anonymitet ved at bruge mobile pay, 
for der står faktisk kun ens telefon nummer på indbetalingerne, medmindre man selv vælger 
anderledes. Tlf. numre kan selvfølgelig spores, men hvem vil det.  

  
* 

Sekretær ved Mogens.  
Intet nyt 

 
* 

Informationsudvalg ved Joan C. (Tine var fraværende)   
Der har været LIV møde i Ringsted. Man har tilmeldt sig til folkemødet på Bornholm, så man 
har sikret sig en stand. Den vil kunne afmeldes inden for en tidsfrist, hvis vi alligevel finder ud 
af, at vi ikke vil deltage. Der arbejdes på ”brev til politikere”.  

  
* 

TEU udvalg ved Peter Å. (Afbud fra Ulla) 
Der har været møde i udvalget og det var et meget tamt møde. Kun 4 deltagere og slet ingen 
regionsrepræsentanter. Der mangler en stedfortræder for vagtkoordinatoren, men det har vist 
sig svært at finde en ny. Chat funktionen startes først op, når alle aftenvagterne er oplært i 
brugen af systemet. Der er stor udskiftning af telefonvagter, men der er stadig nok der gerne 
vil. Men der er et problem med de faste kontorvagter, for her er det svært at finde nye. 
Kontorvagterne bibeholdes, fordi man ønsker, at der stadig er faste åbningstider i Thorsgade, 
hvor folk har mulighed for at møde op. Det næste møde er d. 11. marts. 2017. 

 * Strukturudvalg ved Marianne H. 
Der har været møde i strukturudvalget, hvor man har gennemgået og rettet strukturhåndbogen 
til. Rettelserne er forelagt og godkendt på dette regionsmøde. 
Marianne H stopper som strukturudvalgsformand i februar 2017, så udvalget må konstituere sig igen. 
Marianne S er trådt ind i udvalget. 

 * IT-udvalg ved Jonn. 
Bent har meldt sig helt ud af udvalget, men vi har fået Karsten fra Ringsted til at hjælpe os med 
bl.a. kalender opdateringer mv. Det betyder så, at vi stadig er 3 i udvalget. Der skal aftales et 
nyt møde. 

 * Box-udvalg ved Joan C. 
Der er ikke modtaget nogle indlæg, Michael F har dog oversat en artikel vedr. AA møder i Iran, 
som kommer i bladet. 

 * Erfaringsudvalg ved Henrik C. 
Intet nyt 

 * Litteraturudvalg ved Michael F: 
Skal have sendt orientering/ansøgning til HSR 

11 Landsmøde i Kalundborg 2016 ved Ruth. 

Landsmødet blev afviklet i ro og orden og det gik som planlagt. Første dag var der mellem 3- og 400 
mennesker og til afslutningen på den sidste dag mere end 100, så alt i alt et vellykket arrangement. Der var 
mange der havde travlt og tog en ordentlig tørn. Tak til alle der var med til at hjælpe og alle deltagere. 
Landsmødet gav et overskud på 26.000 DKK og vi blev enige om at sende dem ind til AA hovedservice, så 
alle kan se, at man kan lave overskud på et landsmøde. 

12 Temadag lørdag d. 8. oktober 2016 – afrunding ved Kisser: 

En rigtig god temadag hvor det handlede om, at gennemgå workshops fra servicekonferencen 2016 og 
finde og sætte forslag til servicekonferencen 2017. Selv om der ikke var ret mange, der deltog, så blev det 
alligevel en god oplevelse, for der sker noget når man samles og arbejder aktivt for sagen. Der blev lavet 
flere forslag og Jørgen B har også fremsendt dem til servicekonferenceudvalget. 

13 Valg af kasserer, HSR-medlem og delegerede mv. 

Der blev ikke valgt kasserer, HSR-medlem eller delegerede, da der ikke var kandidater. Punktet tages med 
på dagsorden på næste Regionsmøde. 
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14 Afholdelse af regionsmøder i 2017:  
Regionsmøde i februar 2017 – St. Merløse 
Regionsmøde i maj 2017 – Roskilde (lørdagsgrp. – Michael F.) 
Regionsmøde i  august  2017 – Ruds Vedby 
Regionsmøde i november 2017 – Brænderigården, Vordingborg 
Vi skal lige have de endelige bekræftelser på plads. 

15 Eventuelt: 

Det blev som nævnt aftalt, at overskuddet på de 26.000 DKK fra landsmødet indbetales på en gang, så man 
kan se, at beløbet stammer fra landsmødet og kan bogføres korrekt.  Her udover sendes så også hatte-
penge ind.   

15 Afslutning: 

Løfter og sindsrobøn 
Næste arbejdsmøde: mandag d. 13. marts 2017 kl. 19.00-21.00 i Klostermarkskirken, Ringsted 
 

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

benyttes Mobile pay – tlf. nr. 4270 8343 

 

Indlæg til Box 334 og oplysninger om arrangemanter i regionen sendes til: 

Box 334 repræsentant: Joan C tlf.: 2818 6960       mail:  j.c.christoffersen@gmail.com 

 

LIV repræsentant:  Tine L. Tlf.: 4055 3125          mail: som.larsen@gmail.com 

 

Regionsråd Navn Telefon Email 

Formand Jørgen B. 2360 7229 bohlbro.geleff@mail.tele.dk 

Næstformand Ilias P. 2239 4958 iliasaawild@gmail.com 

Sekretær Mogens J. 2148 4005  aa.regeast.sekretaer@gmail.com 

Kasserer Jonn C. 2889 4584 jkc.aversi@gmail.com 

HSR repræsentant Jørn L. 2814 7808 jev.larsen@dlgmail.dk 

HSR repræsentant Peter Å. 5013 4208 paaside@hotmail.com 

 


