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Referat fra  INTERGRUPPEMØDE I KOLDINGGRUPPERNE 

 

 

 

Onsdag d. 15.-6.-kl. 17.30 – 19.00 på Teglgårdsvej 18, Kolding 

 

Dagsorden; 

1; Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt 

2; Nyt fra grupperne – glæder vi os til at høre! 

Mandag aften: Alt ved det gamle. 

Tirsdag aften: Mangler mødeleder, ellers stabilt fremmøde. 

Onsdag middag. Varierende fremmøde. 

Onsdag aften: Stabilt på ca. 5-10 personer til møderne. 

Torsdag eftermiddag: Udfordring med at finde mødeledere. 

Fredag: Som det plejer. 

Lørdag lysmøde: Ca 2-6 personer til møderne. 

Søndag: Lidt færre deltagere nu vi nærmer os sommer, ca 5-10 personer 

Det blev diskuteret under nyt fra grupperne om hvordan man præcis fortolker sætningen ”om mig 
selv, fra mig selv, til mig selv……” i mødeindledningen. Efter en bred debat blev det aftalt, at sætte 
dette som punkt på dagsordenen næste gang. Henry og Gorm kommer med et oplæg om hvordan 
en fortolkning kan se ud. 

Ved fremtidige Intergruppemøder forventes kort info om status i gruppen via notits eller via en af 
deltagerne. 

 

3; Afrapportering fra; 

         udgående team 

 Sygehus 

AA og to fra Al-Anon har været med på et personalemøde på sygehuset. 

Der er oprettet en gruppe sms så vi kan kontaktes når nogen patienter ønsker besøg af os. 
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Der er udsendt en vejledning via mail om fremgangsmåde mht. sms’er.      
             

                 Misbrugscenter 

Evan og Gitte har været til møde med lederen af misbrugscentret og lavet status over vores 
samarbejde. Det blev oplyst at personalet er glade for, at vi er der, men det er tungt at nedbryde 
fordomme som, AA er spirituel, en sekt etc.. Vi var enige om, at vi vil fortsætte med at vise ansigt 
som vi plejer, og hverve medlemmer via tiltrækning a la vores traditioner. 

Der vil komme en digital infoskærm på Elvej og vi er inviteret til at få noget tekst om AA på 
skærmen. Henry aftaler med Kisser om evt. tekste/grafik.  

 

 

         Regionsmøde v. Hans R. 

Hans udtrykte skuffelse over manglende deltagelse af lokale AA’ere nu Regionsmødet blev holdt i 
byen. Vi erfarede også generelt langt færre deltagere end vanligt. På mødet roterede 
undertegnede ud som regionsrepræsentant i det landsdækkende informationsudvalg. Ny 
repræsentant blev Margrethe fra Fanø. Vi valgte en ny Teu repræsentant som blev vores 
nuværende suppleant, Jens fra Esbjerg. 

Formanden gjorde rede for en HSR beslutning om, at alle regioner skal vælge en til repræsentant til 
Litteraturvalget. Den er på valg til på næste regionsmøde, så hvis dette har din interesse så send en 
ansøgning til Regionen (blanket findes på region syd hjemmeside.) 

         HSR v. Hans R. 

Kort om AA’s økonomi, det kniber for grupperne at sende Hattepenge ind til Hovedkontoret. 

         Økonomi v. Tenna 

Vi har et indestående på kr. 22000. Vi har en buffer på 15000 kr som henstår i tilfælde af vi vil lave 
et eller andet arrangement, såsom workshops, seminar eller lignende. Derfor foreslog Tenna, at vi 
overfører 8000 kr. til Regionen, hvilket er større beløb end vi sendte i hele 2015. Vi var lidt usikre 
om vores økonomi i forbindelse med opsigelsen på Skt. Jørgensgård, hvorfor vi var lidt 
tilbageholdende med at sende til Regionen. 

Der er grupper hvor det halter lidt med at hattepengene dækker udgiften for gruppen, så dette vil 
der blive holdt øje med fremadrettet. 

4; Betaling til hatten 

DET ER NU MULIGT AT SWIPPE. 

Undertegnede tilbød og fik lov til som den første at betale via swipp og det virker glimrende.  
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5; Eventuelt 

Næste møde tirsdag 13/9 kl 1730 på Teglgårdsvej 18, Kolding 

Formanden takker for et godt møde og derefter afsluttes med Sindsrobønnen. 

 

I fællesskabets ånd 

Hans R 

sekretær 


