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Referat 

Intergruppen for Kolding AA 

Tirsdag d. 17. februar 2015 kl.17-19 

Ad 1) 

 Referat fra sidste møde og dagsorden godkendt. 

Afbud fra Kirsten, Hans R valgt som referent og Gorm som mødeleder. 

Ad 2) 

Mandag: Ingen repræsentant. 

Tirsdag: Besluttet på gruppesamvittighedsmøde, at fremover er alle møderne åbne, 

samt der uddeles 2 og 18 måneders mønt. 

Onsdag middag: Ingen repræsentant. 

Christiansfeld: Ingen repræsentant. 

Onsdag aften: Stabil gruppe læser 12+12 og deltagerantal ligger omkring 8-15 stk.pr. 

aften. Nedsat en åbenmøde arbejdsgruppe på to (Kim og Andre) til at stå for uge 12 

og uge 40 arrangementerne. 

Fredag: Opadgående deltagerantal. 

Vamdrup: Det går rigtig godt, men et enkelt møde er desværre blevet aflyst da det 

ikke kunne findes mødeleder. 

Lørdag: Ingen repræsentant. 

Søndag: Mødet er velbesøgt og besøges af mange forskellige ikke-faste medlemmer. 

Gorm orienterede om at vi det seneste år har fået ca.10 nye medlemmer 

 



 

2 
 

Ad 3) 

 a) Vilkårene for brug af de elektroniske infostandere er under udvikling i 

Kulturudvalget. Vi er opmærksomme på arrangementer der opfylder vilkårene , 

f.eks. uge 12 og uge 40 arrangementer. 

 b)  Dette punkt udsættes indtil videre, vi vil bede tovholderen enten komme til 

næste møde eller sende en skriftlig situations rapport om problemer med pjecer på 

sygehuset. 

 c) Nedsatte en arbejdsgruppe (Gorm og Tenna) til revidere eksisterende tekst og 

komme med et udkast til næste IGM. (InterGruppeMøde) 

 d) Indstik til pjecen. De indkommende ændringsforslag, der var uddelt skriftligt, blev 

drøftet og derefter var der enighed om følgende: Vi vil bruge teksten: ”Kludder med 

alkohol”, idet vi ønsker dels at have en ”skæv vinkel” og dels, at teksten er identisk 

med annonceteksten i ugeavisen, som ikke kan  ændres uden ekstra omkostninger. 

Som hjemmesideadresse valgtes www. anonyme- alkoholikere. Da den fortæller 

bedst hvem vi er. 

Tirsdag tilføjes at mødet er et åbent møde, og torsdag Elvej flyttes til en klumme for 

sig selv nederst, så der en møde del og en informations del. Tidsrummet for Elvej 

ændres til 1600 – 1730, idet misbrugscentret officielt lukkes der, ligeledes nævnes at 

der er åbent for alle. Henry sørger for at informere personale på Misbrugscenteret 

og vagterne. Derudover små ændringer 

Koldingpjecen rettes for fundne slå/stavefejl. 

 e) Formand og sekretær har siddet i 4 år og for at følge traditionerne skal der 

vælges en formand og en sekretær på næste IGM. 

Ad 4) 

Henry fremlagde et ikke revideret årsregnskab 2014. Godkendes når revisor har 

påtegnet. 
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Tenna fremlagde perioderegnskab frem til dags dato. Godkendt. 

Ad 5) 

Tilbagemelding fra bowlingaften. Der er indkommet positive tilbagemeldinger, vi 

hyggede os og snakkede flittigt og ikke mindst morede os. Vi var 12 personer i alt. 

Argumenter var fremme om evt. at lave et arrangement som er billigere. 

Formanden takkede for et konstruktiv møde og en god ånd. 

Sindsrobønnen. 

 

referent 

Hans R 


