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Referat fra ordinært Intergruppemøde i Koldinggrupperne. 

Tid tirsdag d. 14.-3.-2017 kl. 17.00 

Sted Teglgårdsvej 18, 6000 Kolding 

  

Dagsorden;  

1) godkendelse af dagsorden og referat  
Godkendt uden bemærkninger. 

2) nyt fra grupperne – grupper uden deltagelse BEDES sende kort status til mig for oplæsning.
 Mandag: Gruppen fungerer rimelig om end deltagerantal pr. møde er faldende. Det positive     
er, at de faste kommer forskellige gange. 

 Tirsdag: Kører godt med 5-20 deltagere til møderne. Selv uden Behandlingshjem kommer en 
halv snes stykker til møderne. 

 Onsdag middag: Som det plejer, samme mødeleder. 

 Onsdag aften: Uge 12 arrangement er på plads. Til møderne er der sjældent under 10-12 
personer. 

 Fredag: kører fornuftigt, op til et dusin personer. 

 Lørdag: ingen repræsentant. 

 Søndag: Svingende fremmøde, men dog positiv med enkelte møder på omkring 10-12 
personer.  

3) rapportering / nyt fra;  

Udgående team:  

• Sygehus  
Der har ikke været nogen henvendelser fra Sygehuset. 

• Misbrugscenter  
Elvej udviser stor interesse for at komme med i vores kæde-sms. De har meddelt, at de er villige til 
at stille en bus til rådighed for deres klienter som vil til møde, torsdage passer bedst. På 
spørgsmålet om status på AA-Cafe (vedtaget på et tidligere intergruppemøde), blev det oplyst, at 
det ligger hos udgående team. Evan var eneste medlem til stede. 
Efterfølgende havde vi en god debat om bl.a. at der er for lidt oplyst  til grupperepræsentanterne 
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om hvordan og hvornår Caféen skal være åben. For lidt info kan lægge gode hensigter i graven. 
Vi besluttede at rekonstruere Det Udgående Team. Dette tages op som punkt på næste 
Intergruppemøde. 

• Regionsråd v/ Bjarne  
Gorm kunne berette, at der ikke har været afholdt møde. 

• Hovedserviceråd v/ Gorm  
Gorm gav en mundtlig rapport. Referatet kan ses på AA’s hjemmeside ca. 3 uger efter hvert møde. 

• Økonomi   årsregnskab v/ Tenna  
Tenna fremlagde årsregnskab for 2016. Af forskellige årsager er det ikke revideret, men blev 
godkendt. Enighed om at sende kr. 10 000 til Regionen. 

• Mobile pay – status.  
Der har været udfordringer med at overgå til mobile pay. Det er ikke lykkedes at få banken til at 
åbne op endnu, men Tenna tager en snak med banken om dette snarest. Beløb hensat til 
arrangementer tages op til revidering på næste møde. 

• Information Elvej, institutioner v/ Evan.  Pkt. 8b blev behandlet her også.  
Evan og Gorm fortalte om en henvendelse fra Det Landsdækkende Informationsudvalg (Liv) 
om at reagere på et ønske fra en 8. klasse som ønskede at vide noget om AA.  
To personer sagde ja til at tage ud på skolen, men desværre meldte den ene fra i sidste 
øjeblik. Dette skabte en livlig debat på mødet om hvor uheldigt det er, først at sige ja for så 
senere melde afbud. Vi besluttede at henstille til dem som siger ja til at informere på skoler 
og institutioner, om de kan blive nødt til at melde fra inden de bekræfter. 
 Endvidere besluttede vi at være grupperepræsentanterne behjælpelige med at lave en 
liste med egnede kandidater til informationsarbejde. Vi tænker to fra hver gruppe gerne en 
ældre og en yngre i ædruelighed. Dette er gode erfaringer med. Grupperepræsentanterne 
giver navnene til Gorm, som så laver den endelige liste. 
Endelig fortæller Evan, at kommunens digitale infostandere er åbne for al mulig tænkeligt 
AA-stof så er du kreativ og/eller har gode ideer til infostof, så henvend dig til Evan. 
 

4) besættelse af ledige poster i vedhæftede serviceoplistning (DIT navn mangler!)  
Henry blev valgt som lokaleansvarlig/pedel.  

5) valg af ny sekretær (Hans R. påtog sig posten for en to årig periode – udløber i maj) Tak Hans.  
Selv tak. Sidder du med et ønske om at lave service som sekretær, så henvend dig til Evan inden 
næste intergruppemøde som er til maj. Har du spørgsmål om hvad det indebærer svarer jeg gerne 
på spørgsmål.  
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6) Er grupper, der ikke overholder guidelines for intergruppen og AA´s principper om økonomisk 
at bidrage til regionen / AA Danmark, berettigede medlemmer af Intergruppen? Punktet 
foreslået af Henry.  
Efter kort oplæg fra Henry, havde vi en bred debat om formålssætningen (Guide) for Intergruppen 
med vægt på intergruppens opgaver. Vi besluttede følgende: 
Det pålægges alle grupper som ønsker medlemskab af Intergruppen at opfylde bestemmelserne i 
afsnittet om opgaver, især økonomi. Med andre ord, alle grupper skal bidrage økonomisk til 
Intergruppen (fælles økonomi) samt deltage med en repræsentant til møderne.  
Ellers er gruppen at betragte som ikke-medlem. Christiansfeld, Vamdrup og Vejen grupperne har 
ikke bidraget økonomisk på noget tidspunkt. 

7) Forslag fra Evan. Intergruppen har afholdt udgifter ca. 2400 kr. til udgående team i 2016. Al 
anon og AA er tilsluttet. Kan Intergruppen tiltræde refusion af 2400 kr. bevilget af Kolding 
Kommune.  
Dette punkt satte fut i debatten. Det blev oplyst mange gode eksempler på hvorfor vi må takke nej til 
tilbuddet. Først og fremmest må vi til enhver tid overholde traditionerne. Så tak, men nej tak. 

8) Kolding Kommune og DDFO Kolding ønsker at udvise taknemmelighed over AA ´s arbejde. 
Direkte økonomisk støtte ej muligt jf. traditionerne. Indirekte støtte mulig? Evt. betaling for 
arrangement, litteratur???  
Som punkt 7. 

8b) Forslag fra Gorm. Hvad gør vi, når der er bud efter AA til information og 12. trins arbejde? 
Det sker for ofte, at man selv hænger på opgaven.  
Blev behandlet under information. 

  

Næste Intergruppemøde afholdes mandag d. 15.-5.-2017 kl. 17.00 i Brændkærkirken      

 

I fællesskabets ånd. 

Hans R 

Sekretær.         


