
Referat af regionsmøde i st. merløse  den 25.2. 2017 

1. Velmødt ved formanden Jørgen B. oplæsning af formålserklæringen 

2. Veje til enhed læses – læst af Hanne (st. Merløse) 

3. Præsentationsrunde: 

Afbud fra Mogens J. , Marianne S, Helle R, Ruth, Michael F 

Ringsted; Peter Å; HSR-repr.  Roskilde; Jørgen B; Formand og grp.repr. 

Rønne, fredag; Ulla M; TEU  Hasle, tirsdag; Lisa R; grp.repr. 

Ringsted, søndag; Joan C; grp.repr og BOX St. Merløse, mandag; Hanne T; grp.repr. 

Vordingborg, mandag; Maria N; grp.repr. Ringsted; Stig H; OBS 

Haslev, torsdag; Jonn C; grp.repr./afg. kasserer St. Heddinge; Marianne H; strukturudvalget 

Dianalund; Kisser, grp.repr.  Næstved; Jens J; grp.repr. 

Vordingborg; Majbritt D.; OBS  St. Merløse; Lars; OBS 

Holbæk; Lykke; OBS   Holbæk; Helle N; OBS 

Henrik C.; erfaringsudvalget  Bente R; litteraturudvalget 

Jørn L; HSR repr.    Anne M; OBS; 

Ilias P, næstformand   Tine L; LIV 

 

 Desuden var Jane P. TEU inviteret som indlægsholder    

 

4. Valg af referent, ordstyrer, stemmetællere: Joan, Henrik, Jane &Marianne 

5. Bemærk til referat fra Herfølge - ingen bemærk 

6. Gruppen i St. Merløse – Hanne fortæller om gruppen  

7. Tema : TEU ved Jane P der sidder ca. 400 kontaktpersoner i dk. De kontaktes 1x året for at tjekke op. 

Krav til KP : 1 års ædruelighed og aktiv i AA – ingen ansættelses i behandlingshjem/centre . kendskab 

til trinene, 9 email-vagter, 60 kontorvagter, 60 hjemmevagter, udvalget blev oprettet i 2010. der 

findes et kommensorium og en håndbog, som er redskabet/vejledning til TEU vagter. Håndbogen 

opdateres 1 x årligt. Statistik. Der er åbent 24/7 i emailvagten. Der arbejdes på en chatfunktion. 

Gode beskrivelser af arbejdsopgaver.” Nyt om….”internt nyhedsbrev 

8. Spise og rygepause 

9. Rapport fra og nyt fra grupperne ved Grupperepræsentanterne   

 

Jørgen, Roskilde tirsdag  : stabil gruppe/ 3-4 nykommere, som også kommer – blå bog 

Ulla, Rønne fredag: gruppen kan fejre 1 år, nykommere blå bog  

Lisa, Hasle 12-15:  gruppen kan fejre 7 år  

Joan, Ringsted søndag : godt og solidt møde med mange der snakker trinarbejde 

Maria, Vordingborg onsdag: mest kvinder”, trintanterne” kan fejre 15 år. Godt fællesskab udenfor 

møderne 

Jonn, Haslev torsdag:  julefrokosten er en tradition, hvor der kommer mange i modsætning til de 

normale møder, en fast stab af deltagere 

Kisser, Dianalund fredag: gruppen kan fejre 2år- arbejder med at arrangerer sociale events,   nyt 

tiltag: 2 på hver post 

Jens, Næstved onsdag PP: studie i blå bog, 8-9 til møder. 

 

10. Rapport fra / spørgsmål til Regionsråd/Udvalg 

Formanden v. Jørgen B: Har været afløser for Mogens i IT -udvalget. Koordinering af udsendelse af 

materiale til 25.3.17 ; Arbejdet med forslag til SK (vores forslag er taget af ifh. 8. koncept) 2 forslag er 



tilbage; Arbejdet lidt med forberedelse af arbejdsmøde den 13. marts og SK2017-møde den 3. april. 

Disse møder holdes i Ringsted i Klostermarkskirken. 

 

Hovedservicerådet v. Peter Å:  ikke-alkoholikeren er stoppet. KRIM nyt samarbejde. Økonomi: 

forslag til kun 1 HSR fra hver region, gebyr fra konventer, mere synlighed i grupperne. Der er et 

overskud på 5000kr. – anvendes til styrkelse af reserven. Ny kopimaskine indkøb. Ny midlertidig 

sekretær. SK vælger nye formand/sekretærer til komiteerne. JL : AA-formand Henry træder tilbage 

grundet arbejde, viceformanden træder til….regnskabet er ikke godkendt endnu, men er tilgængeligt 

på hjemmesiden, sammen med materialet til ServiceKonferencen. 

??? fra Anne : har HSR lavet en selvransagelse omkring manglende service. 

 

Kassereren ved Jonn 

Årsregnskab: der skal være ca et års forbrug ved start af regnskabsåret ca 30.000 kr – ifht 

strukturhåndbogen. Grupperne kan printe mobilpay folderen ud. (skriv evt at det kommer fra 

gruppeXX). Årsregnskabet uddelt og debatteret.  

Budget for regionen: uddelt og taget til efterretning 

 

Sekretær v/ Jørgen B for Mogens J 

Se under Formanden 

 

LiV ved Tine L 

Deltager i folkemødet på Bornholm, 12.-15. juni 2017. 

Der er sendt brev vedlagt Store Bog til partiernes sundhedsordførere og to ministre. 

Arbejder sammen med Landsdækkende IT-udvalg om fornyelse af AAs hjemmeside, næste møde 

holdes i Århus. 

 

TEU ved Ulla M 

Ingen møder afholdt 

 

Struktur-udvalget ved Marianne H 

Ingen møder afholdt 

 

IT udvalg ved Jonn C 

Ligget lidt underdrejet pga. mandefald. Dog er hjemmeside opdateret vedr. møder. 

 

Box334, ved Joan C 

Ingen mails fra grupperne. Jørn L orienterede omkring et møde med bladets illustrator Maria 

Therese, og at han stopper som HSR i dette udvalg. Ide til beskrivelse af de enkelte møder gennem 

et indlæg/billede. Forslag på SK2017 om at grupperne ikke skal have boxbladet gratis mere.       

Spørgsmål omkring angst for at blive set – er dette generelt? 

 

Erfaringsgruppen ved Henrik C 

Ingen møder afholdt. 

 

Litteraturudvalget ved Michael F 

Ingen møder afholdt. 

 

11. Valg 



Kasserer: Jørn Larsen blev valgt med 12 stemmer for, 1 blank stemme (13 berettigede). 

HSR-repr.:  Der blev ikke valgt nogen pga manglende kandidater. Pkt. med på næste møde igen. 

Delegerede: Maria N, Vordingborg og Jens J, Næstved meldte sig. Pkt. med på næste møde igen. 

 

12. Temadag den 25. marts 2017, Tema: Nye i Service; Henrik R, sekretær i AA.DK, kommer og fortæller. 

Temadag den 7. oktober 2017, Tema: Workshops fra SK2017 og Traditioner. Tovholder efterlyses. 

 

13. Næste møder 

1. Regionsmøde 6. maj 2017, Roskilde (Michael F) 

2. Regionsmøde 12. august 2017, Dianalund (Kisser) 

3. Regionsmøde 4. november 2017, Brænderigården Vordingborg (Maria N) 

 

14. Eventuelt Husk: 

Arbejdsmøde mandag den 13. marts 2017 kl. 19-21 i Klostermarkskirken, Ringsted 

Temamøde lørdag den 25. marts 2017 kl. 10-16 i Klostermarkskirken, Ringsted 

Arbejdsmøde vedr. SK2017, mandag den 3. april 2017 i Klostermarkskirken, Ringsted 

                                                                                                                                                            


