
               REFERAT af mødet i inter gruppen d. 19. februar 2013. 

 

Tilstede: Poul, Gorm, Hans, Svend Åge, Kirsten og Henry. 

 

1. : Såvel dagsorden som referat blev godkendt. 

2. : _Nyt fra grupperne: Mandag / Svend Åge: Stabil gruppe. Der kommer behandlingshjem. 

Tirsdag var ikke repræsenteret. Onsdag middag var ikke repræsenteret. 

Onsdag aften / Henry: Gruppen har på sit samvittigheds møde besluttet at gå over til den nye 

oversættelse af 12 + 12. Gruppen er stabil og præges også af at der er møde i al-anon og al-a’teen 

samme aften. Der kommer behandlingshjem en gang imellem. 

Torsdag på Overmarksgården / Gorm: Gruppen flytter lidt rundt i huset, men er ellers stabil. 

Fredag 16.30 / Kirsten: Gruppen har på sit samvittigheds møde besluttet at læse i ”AA bliver 

voksen” en gang imellem til afveksling fra ”Blå bog”. 

Fredag aften på Frivillig Kolding var ikke repræsenteret. 

Lørdag aften ”lysmøde” var ikke repræsenteret. 

Søndag kl. 16 / Hans: Lille, men stabil gruppe. Læser stadig ” At leve ædru”, men ønsker at finde 

noget andet. Tages op på gruppens samvittigheds møde. 

VAMDRUP- fredag /Svend Åge: Stabil gruppe. Der kommer behandlingshjem. 

3. Indkomne forslag: 

a) Fælles gruppe samvittigheds møde... Det blev behandlet og vedtaget. Dato: 1.september 

     Fra kl. 13 til 15.30 – lige inden søndags mødet kl.16. Der vil blive serveret sandwich. 

     Nærmere planlægning ved næste møde i maj. 

b) Kontakt til sygehus... Poul følger op på skrivelsen- ” Til lægerne” og finder en indgang til    

     sygehuset. Både regionalt og lokalt ønsker vi at måtte lægge materialer fra AA. Gorm 

     Sætter gang i nye lokale materialer med ny grafik og farver. 

 c) På grund af sygdom har Gitte Fisker ikke kunnet melde tilbage fra mødet på Over marks- 

     gården. 

d) Åben info i midtbyen: Henry tager kontakt til Frivillig Kolding angående lokale. 

e) Vi ønsker at invitere en fra kommunens behandlingstilbud til det åbne møde i uge 12. 

   Gitte Fisker vil finde en person. Gorm kontakter Gitte. 

f) Onsdags gruppen sørger for annoncering af uge 12 ”Åbent møde”. Henry er tovholder. 

g) Skoleforvaltningen? ” Til unge” ønskes ud på uddannelses stederne. Endvidere mangler vi visse 

steder information hos lægerne. Gorm kontakter Morten angående uddeling. 

h) Pjecen: ” Dette er AA ” skal fremover være gratis. Det i holderen er gratis, så kun bøgerne koster 

penge. 

4. a) Økonomi / Henry. Fremlæggelse af årsregnskab. Bilag. 3.000 kr. sendt til regionen. 

b) Evaluering af koncept dagen: Flot arrangement med pænt overskud. EN stor tak til alle. 

c) Evaluering af bowling dagen.: Fremover vil vi bruge AA Kolding kontoen til indbetaling 

                                                                   Jimmy fører videre i 2014. 

d) Vi inviterer Odense intergruppe til vores næste møde. 

     Under eventuelt blev der talt om rygning af E- cigaret. Da det har generet nogle mødedeltagere, 

      henstiller vi til, at vi ikke ryger E- cigaret på møderne. 

 

                       Næste møde bliver d. 21. Maj. 

         

      I fællesskabets ånd.                                     Kirsten 


