Referat fra mødet i intergruppen A A Kolding 26/11 2013.
Til stede.: Henrik, Britta, Hans, Svend Åge, Kirsten, Henry, Gorm.
1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen bliver nødt til at komme en hel uge før mødet, så
den kan nå at komme op på et møde i gruppen. Der er for mange, der ikke ved, hvad det går
ud på. Derfor nedsættes et arbejdsudvalg, der vil informere om dette. MEN --- selve
dagsordenen blev godkendt. Vi nåede aldrig frem til at godkende referatet fra forrige møde.
2. Nyt fra grupperne: Mandag/ Svend Åge: Jævnligt besøg fra behandlingshjem fra hele
området. Orientering om afholdelse af julefrokost mandag d. 16/12 i Brejnkærkirken –
sidehuset. Indbydelse er lagt i mødemapperne.
Tirsdag: ikke repræsenteret. Onsdag middag: ikke repræsenteret.
Onsdag aften/ Henry: Meget stabil gruppe.
Onsdag Kvarters huset / Henrik: Fremgang i deltagerantal. Alle service poster
udøves af gruppen.
Torsdag / Gorm: Stabilt deltagerantal.
Fredag 16.30 / Kirsten: Vekslende fremmøde / meget få.
Fredag Vamdrup / Britta : Fast 4 personer + ”det løse”. Det er et emne møde.
Der kommer en gang imellem behandlingshjem.
Lørdag : Ikke repræsenteret.
Søndag / Hans : 4-6-8 personer. Emnet er at leve ædru. Sidste Søndag i januar
er der åbent møde + bowling.
3. Indkomne forslag : ( E ): Hans og Gorm: Gorm har lavet en ”akutliste” med ganske få navne
på A A medlemmer, der kan rykke ud akut. Til brug for psykiatrisk skadestue og
akutmodtagelsen på Kolding sygehus. – – Hans har lavet en opdateret fælles telefonliste.
Hans modtager gerne eventuelle rettelser.
( A ): 25 års jubilæum A A Kolding markeres Onsdag d.22.Januar 2014 med åbent møde med Speek.
Der annonceres i dagspressen.
Resten af punkterne i punkt 3 behandles på vores næste møde.
4. Henry fremlagde periode regnskab. Vedlagt.
Næste møde : 28 januar 2014.
I fællesskabets ånd

Kirsten.

