
                      REFERAT  FRA  INTERGRUPPEMØDET  d.27/11 2012. 
 
Tilstede : Gorm, Knud, Svend Åge, Helge, Kirsten, Henry og Han 
Afbud    :  Tenna, Lene, Jane. 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde : Godkendt. 
2. Nyt fra grupperne : 
Mandag ved Svend Åge : Møderne kører godt. Juleaften og Nytårsaften er møderne flyttet til kl. 12. 
Dog i et andet lokale. 
Tirsdag aften er godt besøgt med 13-17 personer. 
Onsdag middag kører godt med faste mødeledere. 
Onsdag Christiansfeld skal vi huske at invitere til  møderne. 
Onsdag aften ved Henry : Skiftende fremmøde, men gode møder. 
Torsdag aften på Overmarksgården ved Gorm : Møderne er igen flyttet op under taget. 
Fredag kl.16.30 ved Kirsten : Ret få mødedeltagere, men ikke lukningstruet. 
Fredag Vamdrup ved Svend Åge : Ret konstant 8 personer – Stien kommer jævnligt. 
Fredag aften på frivillig Kolding : Mødet kører endnu. 
Lørdag aften ved Svend-Åge : Quarme er mødeleder. 6-8 personer. 
Søndag ved Hans : 5-6 personer. Hans overvejer at foreslå et skift fra ” At leve ædru”. 
 
3. Revision af guide til intergruppen Kolding.: Godkendt  27/11 2012. 
4. Rapport fra udvalg og tillidsposter. 
_Økonomi ved Henry : Fremlæggelse af  periode regnskab. 
Koncept arrangementet i 2013 forventes at give underskud på 1400 kr. til transport af talere fra 
København. 
Hvis vi sender 2000 kr. til regionen, har vi i 2012 sendt i alt 20000 kr. 
_ Evaluering af litteratur dag : Positive tilbagemeldinger, men økonomisk underskud, der dog er 
inden for rammerne. 
_Samarbejde med Kolding kommune ved Gorm : 10./1 2013 er der møde med Gitte fra 
misbrugsområdet. Gorm kontakter Lene angående deltagelse i mødet. 
Torsdag d.6/12 2012 er der møde for alle implicerede på misbrugscenteret. kl.16.45. 
_ Samarbejde med intergruppen i Odense ved Hans og Gorm : Odense gruppen har et godt 
samarbejde med Odense sygehus. Hans har taget kontakt til region Syddanmark angående et 
lignende samarbejde. Hans har endnu ikke fået svar. 
_ Julefrokost ved Svend Åge : Mange spændende retter, og der arbejdes på underholdning. Efter 
spisningen er der ÅBENT møde. 
_ Bowling : Sidste Søndag i Januar. (Håber nogen har styr på det.) 
5. Evt. --- Fælles gruppesamvittighedsmøde tages op på næste møde. 
      
                       Næste møde: 19/2 2013.   I fællesskabets ånd. Kirsten. 


