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INTERGRUPPEN I KOLDING    

        Søndag 7.-2.-2016 kl. 13.30 – 15.30 Teglgårdsvej 18 

          Referat. 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 

2 Godkendelse af mødereferat 10.-11.-2015 

Der blev redegjort for problemstilling med Middelfart Sparekasse. 

Der kræves en form for vedtægter for at have konto i Sparekassen, 
derfor er Guideline på dagsordenen (pkt 4).  Diverse formalia er 
blevet bragt i orden, så forhåbentlig har vi en klar aftale med 
Sparekassen til næste møde. 

Herefter blev referatet godkendt. 
 

3 Nyt fra grupperne 

Mandag: Gruppen kører godt med mange deltagere inklusiv 
jævnlige besøg fra behandlingssteder. 

Tirsdag: Stabil gruppe også besøg fra behandlingssteder (ofte). 

Onsdag middag: Kører godt og oplever et stigende antal deltagere. 

Onsdag Chrfeldt. Ikke repræsenteret. 

Onsdag aften: Varierende deltagerantal dog lidt færre end i ”gamle” 
dage. 

Torsdag: Kører godt ca. 9-10 personer til hvert møde. Har snakket 
om initiativer mht. service. 

Fredag fyraftensmøde: Stabil gruppe af og til besøg fra Dansk 
misbrugsbehandling. 
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Fredag Vamdrup: Ikke repræsenteret. 

Lørdag : Ca. 4 personer. Ingen grupperep. Der blev snakket frem og 
tilbage om tidspunktet for mødet er det rigtige og om det var en ide 
med markedsføring af, at det er et ”lysmøde”. Der var dog enighed 
om, at dette er et suverænt gruppeanliggende og at gruppen selv 
afgør hvad tid mødet skal ligge samt alle andre tiltag. 

Søndag: Godt og stabilt møde og en tendens til et øget deltagerantal 
i forholdt til mødet på Sktjørgensgård. 

 

4 Godkendelse af Guide Intergruppen i Kolding 
(formalia) 

Guide for Intergruppen blev godkendt. 

5 Rapport fra møde HSR 9.-1.-2016 

Referater ligger på AA Danmarks hjemmeside. De bliver oploadet ca. 
3 uger efter afholdt HSR-møde. Vi blev opfordret til at tilmelde os 
AA’s (AA Dk) mailliste så vi kan modtage nyhedsbreve fra 
Hovedservicerådet. 

6 Årsregnskab 2015 

Det blev oplyst af afgående og tiltrædende revisorer, at regnskabet 
var forvirrende i sin opbygning og svært at overskue.  Kasserer og 
revisor samarbejder om opbygning fremover. 

Tenna redegjorde for nyt system for bogføring af indkomne HP, 
litteratursalg samt for indkomne hattepenge i januar. 

Regnskabet blev godkendt.  
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7 Status pr. 7.-2.-2016 overblik flytning / økonomi 

Der er brugt godt 2000 kroner i forbindelse med flytning til 
Teglgårdsvej. De dækker indkøb af kaffemaskine og kaffe samt 
tilbehør. Der er yderligere beløb som ikke er kendt endnu. 
 

7,1 Eventuelt 
Intet at bemærke 

8 Pause 

9 Gruppernes holdning til bemanding og indsats pkt. 10 

10 Samarbejde med Kommunen / Misbrugscentret /  

Elvej 
Punkt 9 og 10 Refereres samlet. Ad 9 drøftede vi hvordan vi kan 
tiltrække og vække interesse for servicearbejde i Kolding. 

Helge fremførte, at i onsdag middag gruppen var det svært at få 
ordlyd for vigtigheden af at besætte serviceposter samt at forny sig. 

Andre fortalte om lignende, men der er bred enighed om, at service 
er vigtig, ikke kun for nykommere, men også for os selv, da vi holder 
os ædru ved at give budskabet videre. 

Mere specifikt samarbejdet med Kolding Kommunes 
misbrugcenter(pkt10) blev drøftet indgående. Formanden kunne 
fortælle, at han var blevet kontaktet af misbrugcenteret som ville 
vide om vi var stoppet med at være til stede om torsdagen. Der var 
bred enighed om, at det sidste år har været udfordrende for os alle, 
dels med at passe vagterne og dels kommunikationen os og 
misbrugcenteret imellem.  Vi kunne konstatere at der ikke er nogen 
vagtplan for 2016. 
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Vi var alle enige om, at vi ønsker samarbejdet med Kolding 
Misbrugcenter. Det blev også drøftet samarbejdet med vores 
nuværende kontaktperson og alle kunne fortælle om udfordringer 
med kommunikation. Herefter besluttede en enig forsamling, at vi 
vil sige tak for kontaktpersonens indsats igennem mange år og at vi 
vil prøve at løfte opgaven fremadrettet. Evan blev udpeget som 
midlertidig kontaktperson med Hans R som støtte og vi valgte to 
personer som kunne tage første vagt torsdag 11. februar. Hans R og 
Tenna blev valgt. Der vil på et arbejdsmøde snarest blive lagt en fast 
vagtplan samt valgt permanent(e) kontaktperson(er). Der er besat 
vagter frem til næste møde (se nederst). 

De resterende punkter bliver udsat til et senere møde. 

Næste møde er mandag den 7. marts i Brændkjær 

 

I fællesskabets ånd 

 

Hans R  

Sekretær/referent.         

 

 


