
 

 

 

 

Referat Intergruppemøde onsdag d. 14.-12.-2016 kl. 17.00  

Dagsorden; 

1; godkendelse af referat sidste møde. 

Godkendt uden bemærkninger. 

    Godkendelse af dagsorden 

    Godkendt 

2; Nyt fra grupperne 

 Mandag aften Brændkær  

Ikke repræsenteret. 

 Tirsdag aften Vejen 

Ikke repræsenteret. 

    Tirsdag aften  Kolding 

Finn fortæller, at de oplever god opbakning efter at gruppen er startet igen. 5-6 faste 
og til tider gæster behandlingshjem. 

Onsdag middag Kolding 

Ingen rep. 

Onsdag eftermiddag Chr.feld 

Ig møde falder sammen med mødet i Christiansfeld 

Onsdag aften Kolding 

Fast 10-14 fremmødte, heriblandt en del yngre deltagere. 

Torsdag eftermiddag Kolding 

Gruppen har få medlemmer og ønsker nye medlemmer. Konsekvens af  

Få mødedeltagere kan få de konsekvens, at gruppen må lukke. 



Fredag eftermiddag Kolding 

Bærer præg af at være fyraftensmøde, få men varierende 
mødedeltagere. 

Fredag aften Vamdrup  

Ikke til stede 

Lørdag aften Kolding 

Fra mødeledermappen kan ses, der møder fast ca 2-3 aa’ere fast. 

Søndag eftermiddag Kolding 

Gruppen har oplevet en stigning på det seneste til 10+. 

3; Nyt fra regionen ( Evan ) 

Evan aflagde mundtlig rapport. Der skal gøres opmærksom på, at der er flere ledige 
poster i regionen, så kan du lide at lave service, er en af disse poster et godt sted at 
lave service. Referatet fra mødet kan læses her: 

http://www.aa-syd.dk/wp-content/uploads/2016/11/Regionsreferat-2016-11-06.pdf 

4; Info fra HSR 

Gorm aflagde mundtlig rapport, ellers kan referatet læses på aa’s hjemmeside. 

5; Udgående team; status på Psyk. og Elvej Gitte 

          Ny tilkaldeprocedure, muligheder… Michael 

Michael fortalte om en ny tilkaldeprocedure, samt billigere abonnement. 

Fra 230 kr./md til 70kr./md. 

 

PAUSE 17.50 – 18.00 

6; Indlæg v. Bjarne om en oplevelse på et kursus. Debatoplæg.     

Udgår  

7; mere og muligt bedre engagement i de enkelte grupper. Evan 

Der har været usikkerhed i nogle grupper om hattepengene og deres brug. 

Det er ifølge vores relevante forskrifter fastsat, at når den enkelte gruppes egne 
udgifter (husleje, kaffe m.m.) er betalt, er HP gruppens og kan bruges til AA-



relaterede formål efter eget ønske. Henry kom med eksemplet,  at onsdag aften i 
forbindelse med uge 12 og uge 40 arrangementer afholder udgiften af egne HP. 

8; Økonomi ¾ år Tenna 

Det blev vedtaget at sende 6000 kr. til Regionen. 

9; overgang til Mobile Pay, status 

Der skiftes til mobile pay inden marts 2017. 

10; Annoncering – fortsat? 

Det blev vedtaget at fortsætte annonceringen i 2017 

11; Elvej torsdag – fortsat? 

Vi besluttede at stoppe vagterne på Elvej ved udgangen af 2016. Vi vil i stedet prøve 
at få en cafe op at køre om lørdagen i samarbejde mellem os og personalet på Elvej. 

Mere herom når der er noget konkret på bordet. 

12; Hans R forslag til 2017 

Jeg vil i det nye år, drøfte med grupperne om at lave evt. arrangement/seminar med 
inviterede gæster (f.eks en fra litteraturudvalget til at fortælle om oversættelse af 
Blå Bog) eller lignende noget vi før har lavet. 

13; Bowling 2017? 

Vi aftalte at afholde et bowlingarrangement a la tidligere socialt samvær med vores 
familie. Det bliver søndag den 29. januar. Tid og sted bliver bekendtgjort senere. 

Evan og Henry er tovholdere. 

14. Eventuelt 

Sekretæren vil hermed gøre opmærksom på, at jeg til maj 2017, har siddet på posten 
i de lovede 2 år. Derfor skal der vælges en sekretær senest til maj.  

 

Næste Intergruppemøde tirsdag d. 14.-3.-2017 kl. 17.00 på Teglgårdsvej. 

 

Alle vores medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt og ædrueligt 2017 fra 
Intergruppen Kolding.   

 



 

 

I fællesskabets ånd 

Hans R 

sekretær 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 


