
Referat - Regionsmøde i Region Øst 

”Ny sognegård”, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev 

Lørdag den 16. august 2014, kl. 11.00 til 15.00 

 

1 Vel mødt ved formanden: Flemming åbnede mødet og oplæste Formålserklæringen 
2 ”Veje til enhed” læses - Blev oplæst af Anders, Haslev gruppen  
3 Præsentationsrunde 

Korsør: Flemming J. - Regionsformand 
Korsør: Willi K.. 
Roskilde: Jørgen B – HSR repr. 
Store-Heddinge: Gert – Sekretær 
Store-Heddinge Peter – Grp. Repr.  
Ringsted: Peter Å – TEU udvalgsformand 
Ringsted: Joan C – Grp. Repr. 
Ringsted: Henrik C. – Strukturudvalgsformand 

Haslev: Jonn – Kasserer 
Haslev: Britt, Anders 
Tune: Ilias – Grp. Repr. 
Skelskør: Hans-Henrik 
Næstved: Bent N. – It-udvalg 
Nyråd.: Jørn L. – HSR repr. 
Rønne: Ulla – Grp. Repr. 
St. Merløse: Hanne, Kisser 
Jyllinge: Mogens – IT udvalgsformand 

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

 

5 Godkendt referat fra regionsmøde i Hasle, Bornholm: 
Godkendt 

6 Tema – lidt om AA-grupperne i Haslev: 

Jonn fortalte lidt om grupperne og deres opståen mv. 

7 Dagens tema: Regionens nye hjemmeside: 
Jonn havde sin computer med og præsenterede regionens nye hjemmeside, som IT udvalget har 
arbejdet med i mere end et år. Efter præsentationen vedtog regionen at offentliggøre den. 
Hjemmesiden vil officielt være tilgængelig fra AA Danmarks hjemmeside fra d. 25.8.2014 (efter 
AA IT udvalgsmøde i Thorsgade) under pkt. Service. Mogens arbejder på at få den under et 
tydeligere link. 
Hjemmesiden kan også findes på domæne navnet: aa-regeast.dk 
Det blev vedtaget at gøre hjemmesiden som et fast pkt. på Regionens dagsorden til 
regionsmøderne. 

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. Faldende antal 6-8 pers. – som regel ”store bog” – faldende 

hattepenge – ikke rigtig nogen nykommere – måske er vi ved at være for ”indspiste” 
Kisser, St. Merløse: Torsdagsgrp. – god sommer med mange nye folk. Hilsen med fra Jyderup 
Ulla, Rønne: Mandagsgrp. går ret godt 15-20 pers. pr. gang – ”store bog” Søndagsgrp.  2 -5 pers. 

Pr. gang 
Ilias, Tune: Tirsdagsgrp.: ca. 20 pers – Torsdaggrp. 5-7 pers. Begge møder med fokus på 

nykommere og sørger for hurtig involvering i servicearbejde – ”store bog”. Der laves 
temadage og andre arrangementer.  

Mogens, Jyllinge: Faldende 4-5 pers. – er nok niveauet – ”store bog” 
Peter, St. Heddinge: Mandagsgrp – Traditioner og trin, Torsdagsgrp. – ”store bog”. Problemer med 

fremmøde – nogle gange 2-3 pers. Svært af få besat serviceposter såsom mødeleder. 
Torsdagsgrp. Har et underskud på ca. 5.000 kr. p.gr.a. Stevns træf – færre hattepenge. 

Joan, Ringsted: Søndagsgrp.- stabil – Traditioner og trin. Onsdagsgrp. for opadgående – Store Bog 
 
Alt i alt ser det ud til at vi får færre nykommere og at antal personer til møderne stadig er 

dalende. – dermed færre hattepenge – muligvis også p.gr.a, at ikke alle har kontanter 
længere.  

10 Rapport fra / spørgsmål til Regionsrådet 

 * 
Regionsformand – Flemming 
Landsmøde i Ålborg 21-25. september 2014.  
Marianne fra Kalundborg har meldt afbud p.gr.a., at der er servicekonferencemøde samtidigt. 
Vi får først svar på om næste regionsmøde kan afholdes i Kalundborg d. 15.11.2014 (er nu 
bekræftet pr. mail). 
Temadag d. 27.9.2014 – Workshopsemner til servicekonference – Jørgen B har meldt sig som 
tovholder. 

 * 
Hovedservicerådet ved Jørgen B og Jørn L. 
Seneste HSR møde var d. 10.5.2014. Jørn L. var ikke til stede og Gert var derfor suppleant. 
Ny HSR formand: Henry L – Kolding. 
Ny repr. for Nordsjælland: Jeppe. 
Ny Servicekonferenceformand: Ole K. – Ringkøbing 
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Forretningsfører var fraværende, da han føler at han ikke har den fornødne opbakning, fordi 
servicekonferencen nedstemte et forslag om ikke at have en kasserer, men kun forretnings-
fører. HSR har dog givet ham fuld opbakning, så han vender tilbage på posten indtil service-
konferencen, hvor der vælges en ny kasserer. 
Rotation af mødeafholdelse er forkastet, fordi man har brug for de faciliteter der er på 
hovedkontoret. 
Rotation af referentpost også forkastet, fordi man ønsker en ensartet struktur i referaterne. 
Kørselspenge for AA-Danmark er forhøjet til 2,10 kr./km. 
Forslag vedr. kørselspenge til foredrag el. lign blev forkastet – er sendt tilbage for gen-
fremsættelse i tydeligere form og med beregning af økonomisk konsekvens. 
Forslag vedr. færdiggørelse af referat under mødet, så det kan godkendes umiddelbart efter 
blev forkastet for det kan simpelthen ikke nås. 
Økonomiudvalgets kommissorium: Alle forslag til servicekonferencen skal igennem 
økonomiudvalg for konsekvensberegning – forkastet for det vil blive for stor en opgave. Men 
der skal være en økonomisk beregning fra forslagsstilleren – ansvaret ligger hos 
servicekonference udvalget. 
Hattepengene er faldende og har været det igennem de sidste 3 år. Det gælder også pengene 
der sendes til regionerne. 
Ny i IT udvalget (hoved): Karsten W, Ny i TEU udvalg: Dorthe S. 
Nordjylland – landsmøde som bekendt plads.  
Nordsjælland - ansøger til næste HSR møde om landsmøde i 2015 
Midtjylland – stand på Smukfestival (Skanderborg). 
Udlandsdelegerede vil meget gerne mere ud og holde foredrag og fortælle om deres 
oplevelser. 

 * 
Kassereren ved Jonn 
Kassebeholdning ca. 15-17.000 kr. 
Udgiften til regionsmøde på Bornholm løb op i 9.000 kr. – det er en dyr post og især hvis 
regionen vælger at forhøje kørepengene til 2,10 kr. i lighed med AA Danmark og andre 
regioner. 
Jonn, der var suppleant, er nu indtrådt i servicekonferenceudvalget p.gr.a. frafald. 

 * 
Informationsudvalg ved Ruth S.  
Intet nyt. 

 * 
Telefonvagtudvalg ved Peter Å.   
Intet nyt – Peter fratræder posten og der vælges en ny på dette regionsmøde 

  
* 

Strukturudvalg ved Henrik C. 
Intet nyt siden sidst – men der holdes møde inden for en måneds tid 

 
* 

Udvalg for IT og hjemmeside ved Mogens 
Hjemmesiden er klar og er godkendt til at gå i ”luften”. IT udvalgsmøde på hovedkontoret d.- 
24.8.2014, hvor den officielt bliver lagt på. Opfordring til at se på den og komme med idéer og 
bruge den aktivt. 

  
* 

Box udvalg ved Jørn L. 
Ingen møder 

  
* 

Erfaringsgruppe ved Henrik 
Intet nyt    

 * Sekretær ved Gert. 
Træder fra et år før tid grundet sygdom. Takker alle for at have haft lov til de mange gode 
opgaver gennem tiderne. Der vælges ny sekretær på dette regionsmøde. 

11 Valg af sekretær og evt. suppleant 

Mogens, Jyllinge blev valgt som ny sekretær. Vibeke beholder suppleantposten. Der fremsendes 
en ny mailadresse. (er også sat på nederst på siden) 

12 Valg af TEU repræsentant 

Ulla, Rønne blev valgt 

13 Anmodning om afholdelse af landsmøde i år 2016  

Regionen vedtog at ansøge om afholdelse af landsmøde i 2016, formentlig bliver det i Kalundborg. 

Mogens sender ansøgningen til HSR i dag, så den kan behandles på næste HSR møde d. 6.9.2014. (er 

fremsendt) 

14 Næste Regionsmøde: 

Afholdes i Kalundborg, Kirkeladen, d. 15.11.2014 kl.11-15 – nærmere adresse kommer ud med dagsorden. 

15 Eventuelt: 
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Formand Flemming udtrykte stor tak til de to afgående – Gert, sekretær og Peter – TEU udvalgsformand 

 

 

Næste arbejdsmøde: mandag d. 1. september 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: Mogens  Tlf.: 2148 4005              mail: aa.regeast.sekretaer@gmail.com 

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


