
 

 

Referat af Regionsmøde d. 5. februar. 2022 

Astersvej 11 (Jacobskirken), Roskilde 

 
  
1 + 2. Vel mødt ved formanden: 
Peter bød velkommen. Der var info omkring afbud og især at Marianne fra strukturudvalget ikke var tilstede 

og derfor blev der ikke nogen gennemgang af de evt. ændringer som strukturudvalget er kommet frem til på 

et møde tilbage i november 2021. ”Veje til enhed” blev læst. 

3. Valg af referent og ordstyrer: (Pkt.  ændret til at have valg af ordstyrer med) 
Jonn C til referent og Bente til ordstyrer 

4. Præsentationsrunde: 
Tilstede: 

Peter(Formand), Dorrit(Ringsted, gæst), Hanne(Hasle Bornholm),Lisa(Hasle Bornholm 

HSR),Flemming(Ringsted mandag og i Landsmøde udvalg),Ulrik(Roskilde gæst),Anders(Roskilde gæst), 

Jørgen(Roskilde, Ordstyrer),Ernst(Greve, gæst), Elias(HSR), Jan(Højby,gæst) Bente R(Køge, erfaringsgruppen), 

Marianne(St Heddinge Formand erfaringsgruppen), Bo(St. Heddinge, mandag og torsdag) Jørgen 

B(Kassere),Peter H (Roskilde, gæst), Erik H(Køge tirsdag og LIV), Jonn(Sekretær). 

5. Bemærk. til godkendt referat fra regionsmøde 14/8-21 

Ingen bemærkninger.  

6. Lidt om grupperne i Roskilde: 

Jørgen fortalte lidt om de mange grupper i Roskilde, og netop det at det kun var om torsdagen der 

IKKE var møde, viste at AA fungerede godt i Roskilde. 

7. Tema: AA og de sociale medier. 

Punktet udgik da Jonn ikke havde fået forberedt indlægget.  

8. Rapport fra grupperepræsentanterne: 

Ernst Greve 

fungere fint, men deltager antal faldet fra 20 til 5-8 

 

Jan (Højby) Grupperne køre fint 

Bo St. Heddinge (mandag og torsdag) 

Mandefald ifbm. corona, men langsomt er begyndt at stige, ikke så mange nykommere 

 

 

 

 

 

Jørgen Roskilde tirsdag 

8 - 10 stk 

Tilbage på 8 – 12 Fast sammentømret  



 

 

Peter (Ringsted) 

Møder mandag onsdag og søndag. 

Ikke så mange til møderne, men de fungere fint 

Hanne (Rønne) 

Mandag omkring 10 personer men om sommeren kommer der lidt flere 

Torsdag St. Bog  

Søndag et lille hygge møde  

 I Hasle går det også fint 

Flemming (Ringsted mandag 

Ringsted mandag køre fint der kommer stadig Nykommere 

Eva Jyderup (tirsdag) 

Der er ved at komme rigtig godt gang i det seneste møde var der 15. (Der kommer besøg fra Orelund) 

Det kører godt 

Erik Nykommergruppen Køge 

Går lidt trægt med at få folk tilbage efter corona 

11 til det sidste møde 

 

9. Indlæg om ”Glæden ved service” v/Elias 

Fortæller at at der er i starten fandt han på undskyldninger for ikke at komme til møde. Men pludselig sagde 

han ja, til at være Kaffemand og det var begyndelsen til at langt virke i service. Bl.a. oplever han at han som 

kaffemand bliver kontakte når han står og laver kaffe og der er opstået kontakt til andre som han den dag i 

dag er venner med. Ellers er han gået igennem de fleste poster i grupperne hhv. mødeleder, kassere, gruppe 

rep. Og det ender med at han for 8 år siden melder sig som delegeret til en Service Konference, Hans 

oplevelse i dette, er at han får en følelses af at være en del at noget større, og udviklingen af tålmodighed og 

tolerance var en del af det. Han takker for de mange gaver som service arbejdet har givet han. Og netop det 

at han via servicearbejdet kan takke for den ædruelighed som han har i dag 

 

Indskudt pkt: 

Jørgen spurgte lige om der var nogen mærkedage 

Jørgen 17 år d.d 

Ernst(17 år) 

Peter(formand) 16 år (fejret i udlandet) 

Elias 21 år og 1 måned 

 

Da tiden ikke var så fremskreden udsatte vi spisepausen og tog fat på pkt. 11 

 

11.Rapport fra/ spørgsmål til Regionsrådet. 

Formand: 

Ikke de store nyheder har været på ferie. 

Fortalte lidt om møderne han havde deltaget i på ferien og at han følte han er kommet langt ifht til at kunne 

stå frem og lave et indlæg på et fremmed møde og endda på engelsk 

Landsmøde udvalg 

Der er ikke kommet nogen skriftlig melding om hvor vi skal vi skal være. Elias udtrykte at der mangler folk til 

at være med i landsmøde udvalget, men har gang i at finde mad til festaftenen.  



 

 

Kassere: 

Fremlagde årsregnskab  

 

 

 



 

 

Både regnskab og budget blev godkendt med stort bifald . 

Generelt har vi en god økonomi 

 

Så kunne vi tage pkt 10 

Pkt 10. Spise og rygepause 

 

Så kunne vi gå videre med pkt. 11 

Sekretær: 

Melding om at der skal bruges penge til ny antivirusprogrammel. Godkendt på mødet i novenmber, så det er 

blot om at få det bestilt og installeret 

Der skal huske at sætte afsender på udsendelser til grupperne, da man måske den vej rundt at finde ud af at 

hvilke grupper der modtager og ikke modtager. Da der er så store udfordringer blev det aftalt at Jørgen B og 

Jonn tager fat i AA-Data, for undersøgelse af muligheder for mere præcise adresseoplysninger baseret på de 

ting som registres hos AA Danmark. 

Der opfordres til sekretæren at tage kontakt til de personer som på tidligere regionsmøder har været 

grupperepræsentanter og som vi så ikke har set på efterfølgende møder. 

Informationsudvalget: 

Erik fortalte om at der er flere arrangementer der måtte aflyses  

Har haft et enkelte arrangement med 10 kl. i Roskilde 

LIV har haft afgang fra udvalget Lisa og Ane er udtrådt 

Der skal vælges ny formand i LIV 

LIV deltager i Folkemødet på Bornholm 2022 

Telefon og email udvalget: 

Simon ikke tilstede så ingen rapport på dette møde 

 

Strukturudvalget: 

Marianne som siddende formand var ikke tilstede  

Afventer så efterfølgende datoer for 2022 for evt udgivelse af de rettelser i strukturhåndbogen som er 

indlagt på udvalgsmødet i november. 

 

Box334: 

Gina ikke tilstede så ikke noget nyt 

Dog blev der fortalt vi har sendt ind omkring Stevnstræf 2022 

Erfaringsudvalg: 

Intet nyt 

 

HSR: 

Mons er arkivar da tidligere arkivar er afgået ved død.  

Det er konstateret at der er 22 grupper der ikke indbetaler til AA Danmark. 

Dette har man fra HSR side tænkt sig at gøre noget ved, da det umiddelbart stride mod traditionerne 

Der er kommet en del breve tilbage fra en generel udsendelse fra AA-Danmark.  

Der er et generelt problem omkring hvilke adresse som er oplyst omkring de enkelte gruppe så meget post 

går tabt. Og det gør sig også gældende for selve Regionen. 

Det endte med at Jørgen og Jonn tager fat i AA-Data for at finde ud af om man kan få fat i gældende fysiske 



 

 

adresser. Måske også hjælpe med at få informationer ud til grupperne om at der bør være en kontakt person 

i hver enkel gruppe. 

”Til Daglig eftertanke” går i ”trykken” d. 8. feb 2022, så den er snart på trapperne 

 Der 72 videomøder i Danmark og der kommer en del mobilepay betalinger ind. 

 

BOX334 hviler i sig selv 

 

Stigende udgifter til vagttelefonerne, så man undersøger om vagterne evt. kan bruge deres egne telefoner. 

Der mangler stadig telefon og email vagter 

Regnskabet viser et overskud på ca. 68.000 kr. Det vil gå til litteratur udvalgt 

Ny hjemmeside er klar og vil blive offentliggjort inden for kort tid. 

Hvis der ønskes yderligere detaljer henvises til AA-hjemmeside. 

12. Valg af næstformand. Der mangler medlemmer til alle udvalg. 

Ingen meldte sig på dette møde, så vi prøver igen til næste regionsmøde 

 

13. Regionsmøder hhv. maj, aug, okt. 2022 Hvem byder ind? 

Mødet i maj afholdes på Bornholm.  

Jonn har meldt ind på at der undersøges om Haslev gruppen kan afholde mødet i august. 

 

14. Evt. 

 

Peter takkede for god ro og orden. 

Kurven gik rundt og vi sluttede med sindsrobønnen. 

 

 


