
                           Referat fra intergruppe mødet d. 21. maj 2013. A A Kolding. 

 

Tilstede : Henry, Poul, Hans, Gorm, Kirsten, Tim, Henrik. 

Afbud   :  Svend Åge. Den indbudte gruppe fra Odense. 

Punkt 1 : Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt. 

Punkt 2 : Nyt fra grupperne : 

                Mandag aften går stabilt. 

                Tirsdag aften  går stabilt. 

                Onsdag middag var ikke repræsenteret. 

                Onsdag aften er en lille stabil gruppe. Den nye oversættelse af  12 + 12 blev rost, vi 

sender tak tilbage til litteratur udvalget. 

                 Torsdags gruppen er vokset og da der er åbent møde en gang om måneden kommer der 

også pårørende. 

                 Fredag – fyraften : Gruppen er vokset  ( 4-7 ), men stadig en lille gruppe. 

                 Lørdag –lysmøde : Bo og Kim deler mødeleder funktion. 

                 Søndag eftermiddag : Lotte, Henry, Kirsten afløser Hans, når der er behov for det. 

 

Punkt 3 : Indkomne forslag: Gorm gennemgik forslag om fælles gruppe samvittigheds møde. Vi 

holder fast i dato: Søndag d. 1. september. 

   B        : Samarbejdet med kommunen fortsætter med et møde med Anette d. 4. juni. 

   C        : Samarbejdet med sygehus ”Lillebælt”: Poul har skrevet til dem og vi venter på svar. Vi 

starter et samarbejde med Fredericia, da de også hører under ”Lillebælt”. Henrik sørger for 

opdatering af liste til psykiatrisk afdeling. 

    D       : Der bestilles ikke nye bøger før der er -næsten- tømt i skabet. 

                Der er bestilt nye kolding pjecer. Der deles stadig visitkort og pjecer ud de steder, hvor 

det er relevant. 

 ,  E       : Nordisk konvent bliver her i Kolding til efteråret. 

    F       : Samtale om telefonvagten. Henry og Henrik forbereder et punkt til næste møde. 

    G      : Hvis regionen skal have en service håndbog , skal den overholde koncepter og traditioner. 

               Gorm og Hans går forslaget igennem. 

Punkt 4 : Henry gennemgik regnskabet – vedlagt som bilag. 

    B       : Evaluering af uge 12 åbent møde bør tages op i onsdags gruppen. 

 

Eventuelt : Nyt ringbind, hvor hver gruppe får faneblad. Materiale om historie om grupperne 

overgår til Hans. Det er midlertidigt opbevaret hos Henry, som fik det overdraget fra Villys dødsbo. 

 

                        Næste møde i inter gruppen : 3. september. 2013. 

 

              

                                            I fællesskabets ånd.   Kirsten. 
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