
  Referat fra mødet i Intergruppen for Kolding AA d. 5-5-15. 

 

Tilstede. Quarme – Gorm – Knud Erik – Lars – Hans – Hans R. – Ruth – Tenna – Kirsten – Evan. 

Efter velkomst og oplæsning af formål gik vi til dagsorden. 

1. Referat fra sidste møde og forelæggende dagsorden blev godkendt.  

2. Nyt fra grupperne: Mandag ingen rep. 

                                       Tirsdag : Stabil gruppe , hvor der tit er besøg af ”Stien”. Mødelederen opfordre til at 

blive i lokalet under mødet og have telefonerne slukket. Endvidere er ”Stien” blevet bedt om at begrænse 

deltagelsen til hvert andet møde. Formularen er indsat i mødemappen og andre grupper er velkommen til 

at bruge den. 

                                       Onsdag middag ingen rep. 

                                       Onsdag/ Christiansfeld ingen rep. 

                                       Onsdag aften: Stabil gruppe. Der læses stadig 12+12. Dette er dog blevet fravalgt 

nogle gange, da der har været medlemmer, der har ønsket andre emner taget op. Det åbne møde i uge 12 

blev debatteret. Det blev nævnt at det åbne møde tirsdag måske kunne lave et arengement. 

                                       Fredag : Evan valgt som gruppe rep.. Fremmøde 7-8 personer. 

                                       Lørdag : Quarme er mødeleder og vil gerne have en at dele den post med. 

                                       Søndag : Hans R. ,Lars og Søren P. deler mødelederposten. 

3. Indkomne forslag: a. Ændring af vedtægter angående stemmeret i intergruppen. Ved Tenna og Gorm. 

                                          Dette blev sendt tilbage i grupperne. Grupperne opfordres til at gennemgå 

ændringsforslaget på et gruppe samvittigheds møde. Grupperne opfordres endvidere til at vælge en 

grupperep. Og en eventuel stedfortræder. Kun grupperep. Har stemmeret, som det er nu. Forslaget er 

vedlagt, så vi kan behandle det i grupperne. 

                                     b. Transportudgifter til regionsmøder gives fremover efter gældende regler. 

Formularen kan findes på AA Danmarks hjemmeside. Hans’ kommentar(aftalt med Kirsten): Forslaget 

uddybes på næste Intergruppe under punkt 1, godkendelse af referat. Forslaget gik ud på, at Intergruppen 

kan give kørselsgodtgørelse til grupperepræsentanter som deltager i arbejds/regionsmøder jævnfør 

Regionshåndbogen side 17. Hattepenge fra grupperne i Intergruppen ryger det samme sted hen ubeskåret. 

                                     c. Hans R. blev valgt som ny sekretær. Evan blev valgt som ny formand. 

4. a : Økonomi : Regnskabet blev fremlagt af Tenna. Regnskabet vedlægges referatet. 

5. Eventuelt : Ønske om at sælge de engelsk sprogede bøger til nedsat pris.  

        

                        Næste møde : 11.-8. 2015. 

                         I fællesskabets ånd Kirsten. 


