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Referat 

INTERGRUPPEMØDE 10.-11.-2015 KL. 17.00 

           Afholdes for sidste gang på Sct. Jørgens Gård 

Dagsorden; 
1. godkendelse af dagsorden og referat af sidste møde. 

Referatet blev godkendt uden bemærkning. 

2. nyt fra grupperne 

Mandag - Stabilt fremmøde på 15-20 stykker. Af og til besøg af klienter fra 
behandlinscenter STIEN. Emnemøde. 

Tirsdag – Der læses ”Som Bill ser det”. Der er lavet aftale med STIEN om kun at komme 
hver anden uge.  Varierende fremmøde. 

Onsdag middag – der er ca. 3-9 personer som kommer fast i gruppen. 

Onsdag Chrfeldt.  Meget stabil gruppe. Traditionen tro afholdes der nytårsmatine igen 
næste år, den 10. januar. Mere herom senere. 

Onsdag aften – der læses i 12 trin – 12 traditioner. 10-15 stk. møder fast. Er stadig uden 
grupperepræsentant. 

Torsdag eftermiddag. – nystartet gruppe. Der læses Til Daglig Eftertanke (TDE). 
Fremmøde på 5-8 personer. 

Fredag – fyraftensmøde. Fornuftig fremmøde på ca 5-10 personer. Der læses i Blå Bog. 
Varierende gæster. 

Lørdag – ikke repræsenteret. 

Søndag . Stabilt fremmøde 5-10  stk. Der læses ”At leve ædru.” Ofte udenbys gæster. 

 

3. guide for Intergruppen Kolding; gennemgang og afstemning. ( er vedhæftet ) 

Guide for intergruppen blev debatteret bordet rundt. Der hersker forvirring om hvem 
som har stemmeret, som den står nu er det kun grupperepræsentanterne.  

Der er enighed om, at teksten vedrørende taleret under afsnittet om skik og brug bør 
defineres mere præcis for at undgå  unødig taleforbrug. 

Sidste linje om kørepenge gælder kun til regionsmøder. 

Det aftales, at Guide opdateres med det vi blev enige om til næste møde.          
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Revisorvalg. Afstemning. Efter 5 år har Hans R forståeligt bedt om afløsning. Søren P blev 
bragt i forslag. Søren har skriftligt til formanden tilkendegivet, at han modtager valg. 
Søren blev valgt med akklamation. 

5.   Info om       KRIM ordning ophørt – Ordningen har været opsagt. Henry kunne berette 
om, at der nu er kontakt til Kriminalforsorgen igen. HSR  og Kriminalforsorgen arbejder på at 
finde en ny ordning.  

       Ændringer jul / nytår – mødelisten opdateres på AA’s hjemmeside for torsdagsgruppen. 

 d. 24. & 31.- 12. afholdes møderne kl. 12.00 

 Indlevering af nøgler til Sct. Jørgens Gård.- Mødeledere bedes drage omsorg for at inddrive 
nøgler til ”Gården” og droppes i boxen sammen med hattepenge. 

Ny konto – begrundelse – Vi har skiftet bank til Middelfart Sparekasse. Begrundelsen er 
Danske Banks gebyr politik og vi mener at vi hellere vil bruge pengene på den lidende 
alkoholiker. 

Eneste gebyr i Middelfart Sparekasse er 250 kr. når der skiftes kasserer. Det kræves,  at der 
er to fuldmagtshavere til kontoen. Kasserer og Lene N har fuldmagt. 

4. Videre annoncering? Afstemning 

Annoncen har kørt i Lokal Avisen i et år. Den har kostet godt 4000 kroner. Vi snakker 
frem og tilbage om hvorvidt vi kan måle en effekt af annoncen. Henry påpeger, at 
statistik er en vanskelig størrelse at arbejde med. Eksempelvis ved vi ikke, om der om et 
par år kommer en nykommer som via annoncen i år har lært at AA findes. Vi snakker om 
forskellige muligheder og er enige om at grupperne skal spørges til råds og tilbagemelder 
på næste møde. Ved afstemning får formanden mandat til, at forhandle med begge 
ugeaviser og lave aftale med den billigste annoncør, som skal køre et år frem. 

5. Ekstra Box blade nødvendige – antal? – afstemning. 

Det besluttes, at kassereren opsiger abonnementet for de boxblade vi modtager ud over 
et eksemplar per gruppe. Vores medlemmer opfordres til at tegne privat abonnement. 

6. Orientering om informationsarbejde fra de ansvarlige. 

Gorm meddeler at han roterer ud efter 10 års arbejde med informationsservice. 

Adspurgt til de øvrige informationsansvarsområder – intet svar – ingen aktivitet! 

Vi ønsker at finde muligheder med den nye teknologi og se på muligheder for at bruge 
de digitale medier noget mere – indenfor den ramme som Traditionerne har stukket ud. 

7. Evt. 

Grupperne på Sctjørgensgård er opsagt pr.31. december 2015. Der arbejdes ihærdig på 
at finde nye lokaler fremadrettet. 

 På fællesskabets vegne Evan 

 NÆSTE INTERGRUPPEMØDE SØNDAG D. 7. FEBRUAR 14.00 endnu ukendt sted. 


