
Referat af bestyrelsemøde, 28. januar 2020. på Zoom 
 
Til stede var: Tony, Anette, Lasse, Ørn og Hans Kristjan 
 
Dirigent: Hans Kristjan 
 
Referent: Tony 
 
Økonomi - hvordan er gruppernes økonomi 
Vanløse - 400 tilbage når nærværende regninger er betalt 
Torsdag - 485,00 
Søndag - 240,00 
CoDA Danmark - 2817,00 
CoDA Ringsted - 815,00 
 
Vanløse har litteratur for ca. 1600 kr. liggende.  
Ringsted har litteratur for ca. 600 kr. liggende.  
 
Litteratur 
Skal vi hæve prisen på bøgerne fra 125-150 for at få nogle flere penge i kasserne? 
Forslag om at øremærke pengene. Forslag om at sætte prisen til 200 kr og 
øremærke 75 til oversættelse. Prisen er 85 fra England. Amazon ca. 150 kr plus 
fragt. Ved 150 ligger vi på det som bøgerne kan købes for andre steder. Fragt ca. 10 
kr. pr bog. 85 for en grundbog i indkøb, 10 kr for fragt. 95 kr. i alt. Ca 55 kr i 
fortjeneste pr. bog ved 150 pr bog.  
 
Aftalen blev at vi lægger 50 % oven i og runder beløbet op eller ned til noget der er 
rundt, så det ikke bliver 153 fx pr bog.  
 
Forslag om at lave prisliste på bøgerne som lægges op på hjemmesiden. Sendes ud 
til Vanløse og Ringsted hvor der er bogsalg.  
 
Lasse laver prislisten på nogle lige beløb der er lette at håndtere.  
 
Møderne 
Emne 1 
Bekymringer vedr. møderne. Folk som ikke laver CoDA men andre programmer har 
taget indledningen til møderne. Nykommere har troet at det var CoDA program. 
Forslaget er at vi laver henvisning til grupperne om at skrive det ind i mødeteksterne 
under indleder til næste gang - en formulering der siger at vi foretrækker at det er 
folk som er i CoDA program der indleder specifikt om CoDA relaterede emner.  
 



Hvis cross-talk eller ikke CoDA relaterede emner under møderne, rækker man 
hånden op. Det vil være godt hvis det er gruppesamvittigheden der afgør det. 
Helbredelsen hos dem der har den bruges ude på møderne.  
 
Vi blev enige om følgende forslag til tekst: “Hvem vil være indleder næste gang? Vi 
foreslår at det er en som arbejder med de 12 trin i CoDA”.  
 
Emne 2 
Der er folk der deler løsninger og litteraturforslag som hverken er CoDA løsninger 
eller CoDA litteratur. Skal vi lave forslag om formulering af det? Skal vi henvise til 
CoDA litteratur hvis folk foreslår anden litteratur.  
 
Der er folk som nævner andres navne eller roller. Min kone, min chef osv. Skal vi 
lave forslag om det.  
 
Forslag: 
VI bruger ikke andres navne under vores delinger.  
 
Vi deler ikke om ikke-godkendt litteratur under møderne.  
 
Vi deler ikke om andre til møderne.  
 
 
 
I crosstalk gås der ikke ind på løsninger eller litteratur. Dette kan imødegås ved fx at 
skrive flg:  “På CoDA møder deler vi kun om CoDA godkendt litteratur og vi deler kun 
CoDA løsninger”. 
 
Tag det op ude på de enkelte møder hvordan vi skriver det ind og hvordan vi 
forholder os til det.  
 
Kan vi finde et forslag til formulering hvis vi vil bryde ind i en deling og sige at det 
ikke er CoDA? Den specifikke ordlyd er noget som det enkelte møde kan forholde 
sig til.  
  
Forslag: Vi sender en formulering ud -  “På CoDA møder deler vi kun om CoDA 
godkendt litteratur og Vi deler kun CoDA program,  CoDA trin og CoDA traditioner. ” 
til indsættelse efter Cross talk erklæring, og at det er op til de enkelte møder at 
forholde sig til hvordan det skal håndteres hvis en mødedeltager går ind i ikke-CoDA 
relaterede emner eller bryder Cross Talk retningslinjer. 
 



 


