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REFERAT fra 
Intergruppe (råds) møde:  Mandag den 17. januar 2010, kl. 19:00 
   Mødet sluttede ca.21.00 
Sted:   Hunderupvej 45, 5000 Odense C. 

 
 
Tilstede: Sara O(frem til 19.45), Bjarne T, Niels V, Helle, John H, Trine R. 
 
 

Ad. 2 Valg af mødeleder. Bjarne T, referent: Trine R,  . 
Ad. 3 Orientering om Intergruppens formål: 
Niels foreslog til dette punkt følgende alternative formulering til den refererende tekst 
om formål med Intergruppen Odense 

 
Det primære formål med Intergruppen Odense er at støtte og 
koordinere aktiviteter, der fremmer AA`s hovedformål: At bringe 
budskabet videre til alkoholikere, der stadig lider. 
 
Intergruppen Odense er en overordnet paraply for AA aktiviteter i 
Odense. 
 
Intergruppen er et åbent forum for alle grupper og enkeltmedlemmer 
af AA i Odense. Ud over at støtte og koordinere aktiviteter er 
Intergruppen et forum for erfaringsudveksling, debat og 
kommunikation ud til de enkelte grupper i Odense. 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Intergruppen vælger et Intergrupperåd, der bl.a. indkalder til 
Intergruppemøder med dagsorden. Intergrupperådet fungerer som 
tovholdere, og dets væsentligste opgave er at kommunikere 
igangværende aktiviteter og synliggørelse af nye aktiviteter. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Oplægget gav anledning til en givende debat og forståelses udvekslinger. Den 
endelige konklusion blev indtil videre at fastholde den refererede formålsparagraf:  
 
” Intergruppe Odense er et forum, hvor AAère kan møde s og udveksle erfaringer 
mellem AA grupperne i Odense samt nedsætte udvalg, der tjener fællesskabet i  
Odense. Det primære formål med Intergruppen i Odens e er at støtte AA 
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grupperne i Odense til at bringe budskabet videre t il alkoholikeren, som stadig 
lider.`”  
 
ad. 4 Konstituering af Intergrupperådet:  
Bjarne valgte at trække sig fra Intergrupperådet. 
6 tovholdere.  
De 5 repræsentanter er: John H, Sara, Niels, Helle og Trine. Der blev ikke uddelt 
kasketter. Niels takkede JA til sekretær-posten for Intergrupperådet. Der er lidt tvivl om, 
at kasserer bliver nødvendig. 
Intergrupperådets opgave lige nu er at holde liv i Intergruppemøderne. Det vil sige at 
indkalde og afholde intergruppemøder. 
Ad 5. Forslag til dagsorden på næste Intergruppemøde: 
Dagsordnen Se næste side.  
Vi vil bestræbe os på at få udsendt indkaldelsen til intergruppemøder indeholdende en 
dagsorden, senest 3- uger før mødet. 
Trine vil prøve at få det ind på AA-SYD hjemmesiden  

 
Ad. 6 Eksisterede og nye udvalg:  
ad. 7 Workshop udvalget i Odense  
Indtil videre er punkt 6 og 7 ikke relevante for Intergrupperådet. 
ad. 8 Eventuelt:   

 
ad. 9. Næste møde:  
Vigtige datoer.  
22.-1-11. Det er sidste frist for udsendelse af Indkaldelse til Intergruppemøde 12.-2.-11, 
hvis 3-ugers varsel skal kunne holdes. Det var tvivl om sted, men jeg kan med glæde 
nu skrive, at det er fundet. Tak John.  Se dagsordenen. 
 
 

      12.-2.-11 Første Ordinære Intergruppe møde i Odense. 
 
      15.-2.-11 kl. 15.00 på Hunderupvej. Møde i Intergrupperådet. Evaluering af mødet 12.-          
2. 
 
      14.-5.-11 Andet Intergruppe møde i Odense 
 
 
Vi sluttede ca. 21.00 med Sindsrobønnen. 
referatskriver trine r 


