Referat 4. .sep. 2012.
Punkt 1 : Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.
Tilstede : Hans, Tenna, Gorm, Henry og Kirsten.
Punkt 2 : Nyt fra grupperne: Torsdagsgruppen har ændret sluttidspunkt. Mødet starter stadig
kl.19.30,men slutter nu kl.20.30. Der læses ”Blå bog”.
Fredag kl.16.30 : Ingen ændringer, men ret sparsomt fremmøde. Stien besøger os en gang
imellem.
Fredag kl. 20. hos ”Frivillig Kolding” Slotsgade 22. : Mødet er der stadig, men ligeledes
med sparsomt fremmøde.
Lørdag og Søndag uændret.
Mandag middag er lukket helt ned.
Mandag aften i Bregnkær kirken er uændret.
Tirsdag aften har valgt Jane som grupperep.
Onsdag middag og aften er uændrede.
Punkt 3 : Økonomi : Henry fremlagde regnskab, som er fremsendt som bilag tit referat.
Et eventuelt underskud, der kan opstå ved mødet i Brejnkærkirken d.27/10
dækkes af beløbet, der er afsat til ”arrangementer”. Se bilag.
Punkt 4 : Litteratur arrangement 27/10 2012. ( lydbøger – markedsføring – hjælpere): der indkøbes
lydbøger til salg. Opslaget ”Ord der gror” lægges i mapperne. Hjælpere:
Hans byder velkommen. Gorm er ordstyrer. Henry låser op kl.9, hvor Tenna og Hans så k
kan dække bord. Kirsten henter rundstykker. Der kan bruges flere hjælpere!!!!
Oprydning er fælles og her kan der også bruges rigtig mange hjælpere.
Punkt 5 : Atlanta 2015 : Henry orienterede om, hvem der er medlemmer. Intergruppen er tovholder
indtil videre. Der er plads til nye medlemmer i Atlanta foreningen.
Punkt 6 : Landsmøde 2012 : Der er stadig plads til flere hjælpere. ( meld jer gerne, når I kommer )
Punkt 7 : Intergruppen anbefaler regionen at lave et seminar om koncepterne og Kolding tilbyder
at stå for arrengementet.
Punkt 8 : Bowling : Kirsten kontakter Ole, Jack og Jimmy, som lovede at tage over fra Jannie og
Per.
Punkt 9 : Grupperepræsentanter : Mandag aften : Svend Åge. Tirsdag aften : Jane. Onsdag middag
har ingen, men Henry tager kontakt til Benny. Onsdag aften : Henry. Torsdag : Gorm.
Fredag 16.30 : Kirsten. Fredag 20. Frivillig Kolding: Ingen ?? Henvend Jer, hvis I har en.
Lørdag : Ingen, men mødet er velbesøgt, og der er mødeleder. Søndag : Hans.
Punkt 10: Evt.: Hvad gør de andre intergrupper? Måske invitere Odense intergruppe og gennemgå
”vejledning for intergrupper”... Alle må lægge hovederne i blød for at komme med
forslag til, hvordan vi kan gøre møderne i intergrupperne mere spændende.
Næste møde i intergruppen er d. 27/11 2012 Det er en tirsdag, som sædvanlig 17-19.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Mødet er åbent for alle, der betragter sig som medlem af AA i Kolding.
I fællesskabets ånd. Kirsten.

