
 
 

Referat fra HSR-møde d. 12. juni 2010 

 

Daglig Ledelse: AA har fået ny formand – Tenna. 

 

Kopimaskinen er nu sendt til opbevaring hos et flyttefirma. Ifølge vores advokat kunne aftalen 
opsiges d. 31.5.2010. hvilket er sket. Copy Data har ikke ønsket at hente maskinen eller tage den 
retur, idet de ikke mener kontrakten kan opsiges. Advokaten har rådet os til fortsat at betale til Elite 
Finans, hvorfor en evt. besparelse først kan opgøres efter retssagen d. 12.11.2010, hvor udgangen af 
sagen stadigvæk forventes at være et positivt resultat for os. Elite Finans er nu også stævnet, således 
at vi har to parter i sagen at kunne holde os til. 

 

Ny kopimaskine er købt og betalt. 

 

Ved en undersøgelse af forsikringsforhold for opbevaring af den gamle kopimaskine, blev det 
konstateret, at vi får en billigere forsikring fremover, idet vor nuværende præmie var takseret efter 
at vi var en ”kampsports” virksomhed. 

 

Den officielle del af receptionen i forbindelse med AA’s 75 års fødselsdag d. 12 juni havde besøg af 
1-3 ud af 15 officielt indbudte personer, herunder 12 byrådsmedlemmer, som ønskede at få kontakt  

Med os og om information om AA. Den åbne del af receptionen havde et stort rykind af ca. 100 
AA’ere og pårørende, heriblandt også en del fra Jylland. 

 

En henvendelse til Google om domænenavne ved søgning på Anonyme Alkoholikere har givet svar 
med anmodning om at få oplyst registreringsnummer. 

 

DL afventer svar på sagen om nogle AA gruppers fremgangsmåde ved ansøgning om økonomiske 
bidrag fra kommunen til at drive grupperne. Begge parters fremstilling af sagen ønskes førend HSR 
tager stilling til hvad der skal ske. 

 

Det blev præciseret, at HSR skal godkende alle udvalgsmedlemmer. Princippet er en ventil for at 
have en mulighed for at afvise medlemmer, hvis helt ekstraordinære forhold kræver det. Endnu har 
det formentlig aldrig fundet sted, men medlemmerne i udvalgene er i sidste ende repræsentanter for 

Servicekonferencen. 

 



BOX-bladet: 2 års numre af BOX-bladet er nu tilgængelig på AA’s hjemmeside. 

Dog er det sidst udkomne nummer ikke på hjemmesiden. 

 

LIV : Formanden beklagede brug af AA’s officielle brevpapir på fremsendelsen til Jyllandspostens 
redaktion omkring oplysninger om hvad AA er (i forbindelse med en artikel der handlede om at AA 
er en religiøs sekt).. Dette førte til en debat om holdninger til hvem der foretager hvad i forbindelse 
med sager der kan betragtes som indblanding i officielle debatter. I sager af denne karakter er det 
udadtil kun HSR ved DL, som evt. udtaler sig, og intet udvalg kan gøre det. Det er væsentlig ikke at 
deltage i en debat. Tilfældet med ”Lærkevej” viste at tie tingene ihjel også er en løsning. I 
forbindelse med udarbejdelse af kommissorier er det væsentligt at få præciseret proceduren. Ingen 
tvivl om at bedre kommunikation mellem parterne vil hjælpe, Ingen tvivl om at LIV har handlet i 
god tro. 

 

Litteraturudvalget :: Bogen ”AA bliver voksen” kommer så hurtigt som muligt. 

”AA’s historie” er udkommet som lydbog. 

 

Der er nu kommet et skriv om hvad der kræves for at være korrekturlæser.. 

( Kan fås af Susanne). 

 

Telefonvagt: Det er endnu ikke lykkedes at finde en løsning på brug af mobiltelefoner. 

Der er tekniske problemer og det er dyrt. 

 

Økonomiudvalget: Budgettet følges (efter 4 måneder) Der er siden kommet ca. 100000 kr. fra 
regionerne og en restance på 13000 kr. er indbetalt. 

 

Hattepenge: Der bliver en AA-indsamling i uge 36. 

 

Se indslag i BOX-bladet. 

Materiale er udsendt til grupperne. 

 

SK 2010: Gennemgående lød meldingerne fra regionerne, at der skulle lyde en stor ros til 
sekretariatet for gennemførelsen af servicekonferencen. Endvidere var det opfattelsen at der i 
arbejdskomiteerne var udvist stor modenhed i beslutningerne som blev truffet. 



SK 2010 var efter manges mening den bedste konference de havde deltaget i. Nye delegerede havde 
været imponeret over afviklingen. Flere 2. års delegerede havde følt verdens til forskel mellem 2009 
og 2010. 

Dirigenten på konferencen er ved at udarbejde forslag til ændringer i proceduren omkring afvikling 
af afstemninger, så disse kan gennemføres smidigere. 

 

Landsmødet 2010: Nordsjælland har fået stafetten fra sidste års landsmøde på Bornholm og vil 
gerne lade den gå videre, Hvilken region melder sig til at afholde Landsmøde i 2011?. 

Hvis det skal gå efter tur er det MIDTJYLLAND. 

 

Næste møde i HSR er d. 28.08.2010. 

 

Hele referatet kan læses på AA’s hjemmeside efter 28.08.2010  

  


