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Kære AA venner 

 

 

Tid tirsdag d. 13.-9.-2016 kl. 17.30 

Sted Psykiatrisk afdeling, Skovbrynet 16, Kolding, konference 4 ( skråt overfor Comwell )     

 

Referat; 
1; godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt uden bemærkninger. 

2; nyt fra grupperne  

Mandag aften: Kører godt, der er ca. 10-12 personer til møderne plus ofte besøg fra behandlingshjem. 

Tirsdag aften: Gruppen er pt nedlagt, men det er planen, at gruppen starter op igen senere denne måned. 

Onsdag middag: Ingen repræsentant. 

Onsdag aften: Alt ved det gamle, ca en halv snes mennesker møder op fast. 

Torsdag eftermiddag: Ingen repræsentant. 

Fredag fyraftensmøde: Varierende deltagerantal op til ca 9 personer. 

Lørdag aften: Ingen repræsentant. 

Søndag: Alt ved det gamle, varierende fremmøde på ca 6-10 personer. Forskellige steder fra. 

3; afrapportering fra; 

 Udgående team 

  Sygehus 

Det udgående team/sygehus. Sms-kæden er oppe og køre og er afprøvet. Den virker tilfredstillende og nu 
mangler vi blot at nogen beder os om hjælp. Der udtrykkes stort behov for AA og Al-anon fra sygehusets 
side. 

Tenna (kasserer) kunne fortælle, at sms linjen indtil videre har kostet ca. 1000 kr. Det hører dog med, at der 
ikke kommer yderligere regning før efter oktober. Mere herom under økonomi. 

  Misbrugscenter 

Gitte har været med til personalemøde på Elvej. De påskønner vores tilstedeværelse. Undertegnede giver 
udtryk for, at det kan i fremtiden blive svært at fastholde nuværende vagtplan da nogen synes det er for 
sjældent vi får lov til at snakke med en lidende alkoholiker. Vi snakkede en hel del om vigtigheden af at 
være til stede, samt at ingen kan tvinge en lidende alkoholiker til at snakke med os, men vigtigt, at vi er der 
når der er en som ønsker at snakke med os.  



                                                                                                                                                                                                                 

 
 

2 
 

Der er kommet en infoskærm med spots og reklamer (som vi kender det fra skærmene ved infaldsvejene ). 
Elvej linker til AA-Danmark og ønsker at vi fodrer dem med feeds i gif-format. Vores slogans kunne være en 
ide. 

 Regionsmøde v/ Henry 

Formanden for regionen har trukket sig fra alle poster i regionen. Ny formand blev Morten med 14 
stemmer for og 1 blank. Ellers henviser jeg til referatet på hjemmesiden http://www.aa-syd.dk/wp-
content/uploads/2016/09/Referat-2016.08.28.pdf  (kopier adressen og sæt den ind i webbrowseren). 

Næste regionsmøde er den 6. november på Fanø. Det er varmt anbefalelsesværdigt. 

 Hovedserviceråd v/ Henry 

Sidste HSR møde blev afholdt den 4. september på Fænø Park feriecenter i Middelfart. Der henvises til 
referatet på hjemmesiden http://dkaa.dk/wp-content/uploads/2013/02/160904-HSR-Rferat.pdf 

Derudover kunne Henry fortælle, at der samtidig blev afholdt seminar for HSR repræsentanter og udvalg 
hvor der blev drøftet en række emner om AA i fremtiden. Blandt andre emner drøftede man om der skal 
skelnes imellem aa-møder og AA-grupper. Sagt meget firkantet,  så er et møde en aktivitet , mens en 
gruppe er en samling af mennesker som mødes for at lave aktiviteter såsom at arrangere møder, 
gruppesamvittighed og andre forskellige ting. Kigger vi på Kolding regi sammenlignet med andre lande, kan 
vi på meget forsigtig basis sige, at Intergruppen er en gruppe som arrangerer flere ugentlige møder. 

 

 Økonomi ( ½ år ) v/ Tenna 

Tenna fremlagde regnskab til og med andet kvartal (30/6). Den føromtalte udgift til oprettelsen af sms 
kæden det udgående team, betalt til og med oktober, lyder på kr. 1486,31. Månedlig betaling vil være kr. 
264,- Der sendes kr. 4000 til regionen. På næste møde vil vi drøfte vores hensættelse på kr. 15000 til 
aktivitet, om den kan nedbringes. 

  Swipp kort til alle grupper. 

Vi drøftede om Swipp kort skal være tilgængelige også for Vamdrup og Christiansfeldt. Tenna gjorde 
opmærksom på, at hvis de bruger vores swipp, vil hattepengene gå ind på Intergruppens bankkonto. 

4; besættelse af ledige poster i vedhæftede serviceoplistning 

Udskydes til et senere møde. 

5; Vejen-gruppen har søgt om medlemskab af Intergruppen Kolding. I henhold til Guiden kræver det en 
ændring af formålet. Forslag; ” Intergruppen i Kolding er en servicegruppe, der bygger på et samarbejde 
mellem grupperne i et geografisk område afgrænset af Kolding og Vejen Kommuner. ” 

Bemærk afstemning hvor 2/3 flertal skal opnås for godkendelse. 

Afstemningen viste 3 ud af 3 mulige for, vedtaget. Tenna gjorde opmærksom på, at for at holde på formalia 
så bør Vejen gruppen sende en skriftlig anmodning om at træde ind i Intergruppen. 

6; eventuelt 

Fomanden takkede for god ro og orden og vi afsluttede mødet med sindsrobønnen. 
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Næste Intergruppemøde afholdes Onsdag d. 14.-12.-2016 kl. 17.30 på Teglgårdsvej 18.            

 

I fællesskabets ånd 

Hans R 

Sekretær                                                                                                                      

 

 

 


