
 

 

Internal - KMD A/S 

Referat af regionsmøde i Ringsted 16/2 – 19 

Afbud fra Simon, Adam, Thomas B, Henrik C, Michael O 

1. Velkomst ved Jørgen B 

2. Veje til enhed læst af Lene 

3. Præsentationsrunde Jørgen B., Marianne H, Søren , Jonn C, Jørn L, Jens J, Maria N, Lene , Ib B, Ulla 

M, Lisa R, Elisabeth B, Thorsten , Erik , Peter Å, Ilias P, Marianne S , Grete T, Una  

4. Valg af stemmetæller Jonn, Marianne H Ordstyrer : Søren  

5. Referat godkendt 

6. Joan C fortalte om Ringsted-grupperne 

7.  Ib B (bogsalg/kontorfunktionen):  1989 Baldersgade opstart, 440 grupper,  AA-data, mødelisten, 

telefonvagten, regionStorkøbenhavn,  bogholder/forretningsfører,  

8. rappprt fra grupperne 

 Ulla M – rønne fredag 15 deltagere  

Lene, Hasle torsdag – intimt møde, 24 timer. 

Lisa R, Hasle tirsdag – 10-12 deltagere  

Elisabeth Nexø – 24 timer bruges som oplæsning  

Thorsten - Rudsvedby/Holbæk – ofte besøg fra Orelund, /nykommergruppe deling for de 

nyeste – ingen FU i grupperne 

Erik – tirsdag Køge nykommer – stabil med flow – bedre kontakt med nykommere 

Joan - Ringsted søndag – tryg gruppe, taler med de nye efter mødet 

Jens J – Næstved onsdag PP, studie af blå bog, samtaler med nykommere 

Jonn C – Faxe søndag, en lille fast kerne 

Maria N – Vordingborg mandag, alle grupper i Vordingborg har nu GR, dem der bliver er dem 

der har været i behandling,  

Jørgen B – Roskilde tirsdag stor spredning 3 år-32 års ædruelighed i mødet,  

Søren - Haslev torsdag – godt fremmøde, rotation i mødelederposten 

En rød tråd – hvordan fastholder vi nykommeren, personligt og i grupperne 

 

9. Pause og spisning  

10. Glæden ved service – v.Bente R 
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Rapport og spørgsmål til/fra regionsrådet 

Formanden  - v. Jørgen B – alle er velkomne til at holde et AA-relateret oplæg. Mødekalender bliver 

bestemt på mødet i november. Der har været afholdt møder med sekretær for at opdatere og 

vedligeholde de lister vi har i regionen. Der planlægges arbejdsmøde 13/4-19 for at klæde de 

delegerede på til SK19. Tanker om at lave et arkiv for regionen ( alt det nye kommer til det centrale 

arkiv) 

Kassereren – ved Jørn L – vi har nogenlunde ramt budgettet. Sendt 10.000 til AA-danmark. Da det 

koster 0,75kr pr sending, kan det måske undgås ved at en samler ind og sender samlet. Regnskabet 

er udleveret. Der er kommet ca 12.000kr ind i hattepenge. De 1377 via MP. Jørn har skaffet de 

dokumenter der skal til før et skifte på kassererposten kan gennemføres. 

Sekretær – ikke til stede 

Informationsudvalg – v. Erik – næste møde 17/2, hvor punkter er HSR, folkemøde på Bornholm, 

Arrangementer for AA ”ude i den store verden” info om ”hvad er det, de gør godt i Region Midt” 



 

 

Internal - KMD A/S 

Hele udvalget tager med til Folkemødet. Ny hjemmeside er sat på stand-by. 

TEU –  ikke til stede 

 

IT og hjemmeside – v. Jonn – sørger for at hjemmesiden er opdateret og at der ikke er ”døde links”. 

 

Boxudvalget – ikke tilstede 

 

Litteraturudvalget. – Michael F er trådt ud, da det landsdækkende udvalg er midlertidigt nedlagt. 

 

Erfaringsudvalget  - v. Bente – intet nyt. 

 

HSR – v Ilias – der er intet nyt. Der har været henvendelser på ”stillingen som Ikke-alkoholiker”, de 

forsvinder igen, når de finder ud af det er frivilligt arbejde. 

 

12 - Valg   

Kasserer – Jens J fra Næstved PP 13 for 0 imod – Jens valgt  

HSR  - Lisa R fra Hasle 13 for 0 imod – Lisa valgt 

Delegerede til SK19 – Lene fra Hasle 

                                       Grete T fra Kalundborg 

Medlemer til Boxudvalget – Jørn L 

 

Der skal vælges en ny næstformand, da Lisa ikke kan bestride både HSR og næstformandsposten. 

 

13  Hvem vil holde de næste møder.??? Jens spørger i Næstved. Maria i Vordingborg 

 Næste møde 11. maj i St Merløse  17. august i Kalundborg  

 

Husk arbejdsmøde i Ringsted 27.maj i Klostermarkskirken kl 19-21 

 

14 EVT – Landsmøde i 2022 Jens vil gerne være med til at planlægge… 

 

Sekretær for AA-regions øst 

Joan C  

 

  

 

 


