
Regionsmøde i Region Øst   

Lørdag den 24. februar 2018, kl. 11.00 til 15.00  

Rådmandscenteret, Rådmandshaven 1, 4230 Skælskør  
  

Referat 

  
1. Vel mødt ved formanden - Jørgen B  

2. ”Veje til enhed” læses af  Simon  

3. Præsentationsrunde.-se liste - afbud fra Ruth L og Jens J  

Ejby  Ilias P,  Køge Bente R 

  Anne M  Hasle Lisa R 

Faxe  Jonn C  Rønne Ulla M 

Vordingborg Maria N  St. Heddinge Marianne H  

  Allan K  Præstø Michael F 

Roskilde  Jørgen B  Haslev Adam K 

Ringsted  Henrik C  Skælskør Tine L 

  Joan C   Mike 

  Peter Å   Erik 

Kalundborg Marianne S   Ole 

  Michael O   Carsten 

  Simon W   Brian  

Skovby  Jørn L  AA-data Niels  

Af ovennævnte var 10 grupperepræsentanter.  

 

4. Valg af referent og ordstyrer.Joan C - Henrik C  

5. Bemærkninger til godkendt referat fra regionsmøde den 4. november 2017 i Vordingborg - 

godkendt   

6. Lidt om gruppen i Skælskør og opland. Tine L fortalte om de 2 grupper, som er undergået 

en fantastisk udvikling fra afvikling. Skælskør er en foreningsby med skønne omgivelser.  

7. Tema: Box334-udvalget v. Niels AA-data - har siddet i boxbladet i 4 år, 1950 startede 

bladet under “ring i ring”1980 kom “det frie AA”,Box 334 startede i 1990érne - navnet 

stammer fra den postbox nr der var dengang, vi skulle være anonyme. Mødelisten er ikke 

længere med i bladet pga opdateringer. Højeste oplag var på 900. nu bliver der udsendt til 

ca 300 grupper. Bladet udkommer 6 x året. Der mangler ofte materiale til boxbladet. 

Økonomien er fornuftig. Mødelederen kan bruge box334 som indledning på møderne.  

8. Spise og rygepause  

9. Rapport fra og nyt fra grupperne (grupperepræsentant)   

Jørgen B -Roskilde :udvikling i gruppen - flere til møderne  

Joan C - ringsted søndag : en god stabil kerne, der arbejdes med trin  

Jonn C - faxe : der køres “store bog” udvikling omkring traditionerne  

Maria - Vordingborg/mand: god stabil gruppe  

Lisa - Hasle/tirs : der prøves med endnu et møde åbent 16-17 torsdag 

Ulla  Rønne/fred : store bog møde- GRP samvittighedsmøde 3.mdr 

Allan Vordingborg : stigende antal i snit 20.   

Marianne S - Kalundborg Ons : 3 møder/uge   

Simon -Kalundborg/lørdag  : fortæller om hvad service gør for ham  

Adam - Haslev : omkring 20 til møder/folk kommer forskellige steder fra 

mange af serviceposterne er besat af nykommere  

Ole - Skælskør : rotation i posterne/dejligt og giver bedre forståelse  

  

10. Indlæg: Oplæg til Traditionsseminar d. 17. marts 2018/ ved Peter Å   

  



11. Rapport fra / spørgsmål til regionsrådet  

● Formanden ved Jørgen B - postlister opdateret med DATA - alm adm.arbejde  

● Kassereren ved Jørn L - ny beholdning i banken 51.000kr  

● Sekretæren ved Joan C - møde med formand/AA-DATA - ny pc modtaget  

● Informationsudvalg ved Tine L - skypemøde vedr folkemøde på bornholm - tlf 

kontakt til unge mennesker - arb med hjemmesiden(speaks)  

● Telefon- og e-mailudvalg ved Ulla M - næste møde er 17.3. Ilias deltager - 

telefonvagter søges både på kontoret og ude i landet.  

● Strukturudvalg ved Marianne S - ingen møder afholdt - i efteråret skal der samles 

op.  

● IT-udvalg og hjemmeside ved Jonn C - ny pc til sekretæren, nyt mailsystem fra 

AA-DATA, nye på beding til udvalget -    

● Box-udvalg ved Joan C - søger flere medlemmer  

● Litteraturudvalg ved Michael F - 2møder på landsplan / koncepter og pass it on er 

oversat og venter på hvad der kommer af nyt fra USA. Henvendelse fra Grønland 

● Erfaringsgruppe ved Henrik C - ingen møder  

● Hovedservicerådet Peter Å og Ilias P - Peter Å : Irene B er stoppet. Databasen 

bliver nu opdateret også i forhold til den nye PersonRegisterLov. Dagligledelse 

har valgt at sende Tobias(næstformand for SK18) til York. AA har for 2017 et 

overskud på  kr 250.000. og har derfor nået vores mål for reserven. International 

Delegeret - 1 kandidat ( de skal vælges på ServiceKonferencen). HSR inviterer en 

AA’er fra Slovenien til SK. Region Syd har meldt fra til Landsmøde 18, Region 

KBH er gået i tænkeboks om de kan løfte opgaven.(??? kan listen komme i 

box334??)  

12. ”Valg” af  Delegerede og suppleanter til Servicekonferencen  

3 medlemmer til SK - Michael D (Kalundborg??) 

Medlemmer til udvalg  

 a. Regionsmøde  

  5. maj 2018, Bornholm, Rønne - tilmeldning til formanden/sekr.  

på mail.- osse gerne vedr kørsel  

11. august 2018, Hvor? -  St. Heddinge v/Marianne H ? 

3. november 2018, Hvor? Holbæk v/Anne ? 

13. Eventuelt  

  

Traditions-seminar lørdag den 17. marts kl. 10.00-16.00 i Klostermarkskirken, Ringsted  

og den 12. maj kl. 10.00-16.00 i Klostermarkskirken, Ringsted  
  

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

 Mobile Pay:  42 70 83 43 – angiv venligst gruppenavn ved indbetaling.  

  
   

Regionsråd  Navn  Telefon  Email  

Formand  Jørgen B.  2360 7229  formandregionoest@gmail.com  

Næstformand  Lisa R.  3053 4744  lisarasm@hotmail.com  

Sekretær  Joan C.  2818 6960  aa.regeast.sekretaer@gmail.com  

Kasserer  Jørn L.  2814 7808  jev.larsen@dlgmail.dk  

HSR repræsentant  Peter Å.  5013 4208  paaside66@gmail.com  

HSR repræsentant  Ilias P.  2239 4958  iliasaawild@gmail.com  

Indlæg til Boks334 og oplysninger om arrangementer i regionen sendes til  

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

Box334:   Joan C.  2818 6960  j.e.christoffersen@gmail.com  

  


