Kære AA venner

Referat Intergruppemøde i Koldinggrupperne.
Tid:

onsdag d. 30.-8.-2017 kl. 17.30

Sted:

Teglgårdsvej 18 a, 6000 Kolding

Dagsorden;
Deltagere på mødet: Tenna, Bjarne, Gorm, Hans R, Lars M og Evan.
1; godkendelse af dagsorden og referat
Inden mødet kunne gå i gang skulle vi finde en referent. Hans blev foreslået og valgt.
Dagsorden og referat blev godkendt.
2; nyt fra grupperne – grupper uden deltagelse BEDES sende kort status til mig for oplæsning, tak.
Mandag aften: Ikke repræsenteret.
Tirsdag: kører godt, velbesøgt og jævnligt besøg af behandlingshjem. Der har været nykommere på
det sidste og det er altid glædeligt. Velkommen til dem.
Onsdag middag: Ingen repræsentant.
Onsdag aften: Velbesøgt gruppe som igen kører stabilt.
Fredag: Meget op og ned, 2-10 personer.
Lørdag: Ingen repræsentant.
Søndag: Kører stabilt igen med en halv snes stk. pr. gang.
Vejen: Kører rigtig godt, ca. 30 faste, voksende tilslutning.
Stigende udfordringer med underskud i kassen når der er behandlingshjem på besøg.
Husleje betales pr mødedeltager.
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3; afrapportering fra;
Udgående team
Sygehus
Ingen kontakt via sms kæden, psykiatrisk akutmodtagelse er flyttet til vejle, så
måske derfor. Der har dog været nogle nykommere i Vejen gruppen som er kommet fra indlæggelse, måske
sendt fra telefonvagten.
Misbrugscenter
Misbrugcenteret arbejder efter ”Smart Recovery” modellen, men har åbnet op for AA’s
metode til at blive og holde os ædru. På næste Intergruppemøde er der afsat tid til et møde med repræsentant
fra Misbrugcenteret. Læg mærke til tidspunktet for næste møde, se nedenfor.
AA cafe
Dette punkt udsættes til det nye år.
Regionen v/ Gorm/ Hans R.
Gorm/Bjarne aflagde mundtlig rapport.

Hovedserviceråd nyt
Se seneste mødereferater på AA’s hjemmeside.

Økonomi (1/2 år) v/ Tenna
Tenna foreslog at sende 5000 kroner til Regionen. Dette blev vedtaget.

Mobile Pay status.
Forskellige synspunkter om hvad enten vi skal bruge erhvervs modellen eller privat kundekonto. Vi blev
enige om at bruge erhverv for nu da det haster med at få mobile pay op at køre. Det er dog mulig at lave det
om på et senere tidspunkt.
Telefon- og mailliste – oplysning om formål på møderne, samt returnere sedlerne med
henblik på aktualisering.
Formanden oplyste at de maillister som han har lagt frem så folk kan skrive sig på - eller bede om at komme
af – er uden videre blevet smidt ud af en eller flere personer fordi det virker forstyrrende under mødet at en
sådan liste bliver sendt rundt.
Det er almindelig praksis både i Regionen samt HSR at sende fortrolighedsliste rundt og er en beslutning
truffet af en enig gruppesamvittighed i Intergruppen.
Vi foreslår nu, at fremover vil det være mødelederens opgave at sige til møderne, at der ligger en liste man
kan skrive sig på efter mødet. Dette skulle forhindre forstyrrelser.
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Punkt på dagsorden næste møde: Vil vi genoptage annoncering i ugeavisen/lokalavisen? Er
besluttet i december 16 – forklaring gives.
Annonceringen nedlægges.

4; Valg af Sekretær.
Lars M blev valgt. Der skal dog vælges en referent blandt forsamlingen ved hvert
møde.
5; Procedure ved dødsfald drøftes og besluttes.
Generelt var der tilfredshed med, hvad vi havde gjort omkring information og indsamling.

Blev ikke behandlet, da dette blev drøftet ved sidste møde.
6; Poster med ansvar gennemgås.
Ikke behandlet pga. tidsnød.

7; Eventuelt
Der var kommet en forespørgsel fra Nic om ansvarlig for opdatering af mødelisterne.
Undertegnede undersøgte på hjemmesiden og fandt den opdateret. Der er dog
Kolding folderen som ikke er, og dette skal vi have gjort, samt alle andre foldere som
ikke er opdaterede, snarest.
Næste Intergruppemøde afholdes mandag d. 4.-12.-2017 kl. 15.00 på Teglgårdsvej
18.
I fællesskabets ånd
Hans R
Referent.
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