
Referat Intergruppen for AA Kolding. 

Tirsdag d. 11.-8. kl. 17 – 19. Sct Jørgensgård, Kolding. 

 

 

Referat fra inter gruppe mødet i A.A. Kolding 11/8 2015.08.17 

  

Tilstede: Britta, Søren, Henry, Svend Åge, Jane, Lars, Hans, Evan, Tenna, Margit, Ruth, Sune, Henrik, Kirsten, 
Irma, Quame.  

Evan bød velkommen og læste formål for A.A. og formål for intergruppen. Efter en kort 
præsentationsrunde gik vi til dagsordenen. 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidst: Punkt 3 b krævede præcisering. Hans uddybede: Der udbetales 
kørselspenge til en fra hver gruppe – repræsentant eller stedfortræder, hvis denne ønsker det. Da 
kvarterhus gruppen ikke er med i det økonomiske samarbejde i intergruppen A.A. Kolding, forlod Sune og 
Henrik mødet. ----- Endvidere blev det oplyst, at regnskabet fra sidst eksisterer, men beklageligvis ikke var 
blevet sendt med rundt. Herefter blev referatet godkendt. 

3. Nyt fra grupperne: 

Mandag i Brændkærkirken/ Svend Åge: Der er indgået aftale med behandlingshjem om at meddele når de 
kommer og hvor mange de kommer. Dette af hensyn til kaffebrygning. 

Tirsdag/Ruth: Gorm er grupperepræsentant. Der er indgået aftale med behandlingshjem om kun at komme 
hver anden gang. Der er gjort gode erfaringer med ”åbent møde” 

Onsdag middag: Ikke repræsenteret, men Helge er valgt som grupperepræsentant. 

Onsdag i Christiansfeld/ Irma: Meget stabil gruppe, der kører godt. Samarbejdet med andre brugere af 
huset er godt. 

Onsdag aften/Henry: Gruppen har i øjeblikket ingen grupperepræsentant. Gruppen arrangerer stadig 
”Åbent ” møde. I uge 40 og uge 12   . 

Torsdag fyraftensmøde kl. 17 – 18/Ruth. Det er et nyt tiltag. Det bliver et åbent møde. Gruppen har sit 
første møde 20. August 2015. 

Fredag fyraftensmøde 16.30/Evan: Gode møder med vekslende fremmøde. 

Fredag aften Vamdrup/Britta: Det er en lille gruppe, men den kører godt. Der er ingen 
grupperepræsentant, men Britta er kontakt person. 

Lørdag aften – lysmøde/Quame: Meget vekslende fremmøde. Gruppen er meget afhængig af at Quame kan 
låse op, men dette kan løses internt. 

Søndag kl. 16/Søren: Lars er grupperepræsentant, men gav ordet til Søren: Gode velbesøgte møder med et 
individuelt præg. 



4. Referat fra mødet i Brændkærkirken lørdag d. 9. maj/Hans: Referatet står i hele sin udstrækning på A.A. 
syd`s hjemmeside under informationsudvalg 

5.Dette referat kommer også på A.A. Syd`s  hjemmeside. Det er der ikke endnu. 

 6. Atlanta konvent 2015. En oplevelse fremlagt af Henry med flere: En oplevelse, hvor man fornemmer at 
vi er en del af noget stort.  9 personer rejste samlet fra Billund til Atlanta. 60.000 til åbningsceremoni i 
Atlanta. Der blev opfordret til et samlet event med billeder og speek. 

7.Regnskabet blev fremlagt af Tenna. Det blev vedtaget at sende 7000 kr. til regionen.  

8. Vi fik samtlige ansvarshavende serviceposter benævnt ved navn og de kommer som bilag til telefon 
listen. 

9. Anmodning fra Gorm om rokeringer: Evan overtager telefon listen, men efterlyser en samarbejdspartner. 
Den nye torsdags gruppe indkalder til møde om uddeling af informationsmaterialer. 

10. Synenergien i fællesskabet bliver en del af dagsordenen på næste møde. 

                              Næste møde i intergruppen: 10 november 2015 17-19. 

                              I fællesskabets ånd.     Kirsten. 

 


