
 Referat fra Åben –info gruppemøde d.28 april. 

 Tilstede:Lise-Lotte,Ove,Kurt,Hans-Henrik og Mona 

1 Oplæsning af formålet med AA. 

2 Valg af ordstyrer:Ove 

3 Valg af Referent:Mona 

4 Tovholder:Sekretær Bill var på valg.Der var ingen der meldte sig så Mona tilbød 

det som en midlertidig løsning.Bill har siden fortrudt og forsætter 4 mdr endnu.Tak 

for det. 

Ove forsætter som kasser.Tak for det. 

Mona forsætter som vagtskemaholder.Tak for det. 

Tovholderne skulle gerne   gå på skift,så alle er velkomne til at tænke over det til 

næste gang… 

5 Oplæsningen af formålet med Åben-info.Ej oplæst da vi ikke havde det tilstede… 

Formålet indsat 

Formål: 
 

 

1. Formålet med Åben Information om AA i Odense er, at udbrede kendskabet til AA gennem 
dagspressen og personlig kontakt under fortrolige forhold. 

 

2. Dette sker ved at holde åbent hus med en fast åbningstid hver uge i et egnet lokale i 
Odense  

 

3. Åben Information er en servicegruppe der står til rådighed med information om AA for den 
lidende alkoholiker, personer med alkoholproblemer, pårørende eller andre involverede 
partner  

 

4. To medlemmer af Åben Info giver ved personlig samtale information om AA.  
 



5. Åbningstiden annonceres sammen med AA´s service telefon i dagspressen eller andre 
steder hvor dette skønnes relevant 

 

6. Åben Information om AA er en selvstændig gruppe af ædru alkoholikere med egen 
økonomi. Åben Info består af maksimum 16 medlemmer, ca. lige meget af hver køn. Nye 
medlemmer hverves efter behov og det anbefales at nye medlemmer har mindste et år 
ædruelighed.  

 

7. Åben Information om AA er uafhængig af andre grupper, men har et fælles anliggende for 
alle grupperne i Odense i samarbejde med Intergruppen 

  

8. Finansiering af gruppes udgifter til annoncering mv. sker via indbetaling af Hattepenge fra 
de øvrige grupper i Odense og tilskud fra AA medlemmer 

 

9. Der betales husleje og andre udgifter til de respektive udlejere og annoncører. 
 

10. Der vælges en tovholdergruppe (et råd) bestående af 3 - 4 personer der konstituerer sig 
selv med vagtskemaholder, kasserer og sekretær 

 

11. Der afholdes møde i gruppen Åben Information om AA ca. hver 3 -4 måned 
 

12. AA´s program er grundlaget for denne Åbne Information  
 

 

 

Gruppen for Åben Information i Odense  

6.Vi er 11 betroede tjenere:  

Kirsten,Liselotte,Kate,Kirsten Mona,Bill,Ove,Kurt,Harald,Bjarne og Hans 

Henrik(Ny).Velkommen til Hans Henrik. 

7 Vagtplan .Status om besøg.Der kommer besøgende,men ikke alle bliver skrevet på 

kalenderen.HUSK at skrive antal/ besøg på kalenderen. TAK. 

8 Hvervning:Vi er alle ansvarlige for hvervning til gruppen.Vi kan sagtens være flere-

gerne 5 til… 

9 Økonomi: Se vehæftet fil 



 10Annoncering –eller andet tiltag 

Vi er en gruppe for grupperne.En undergruppe af Intergruppen. 

Alle er enige om at Åben-info ligger godt på Hunderupvej kl 18.30-19.30 

11 Evt. Når der er penge nok til en fuld tids annoncering indrykkes annoncen 
igen.Indtil da er der annoncering til 1 juni 

Mona  spørger  Bjarne om han kan lave en flyer om Åben-info.En flyer som 
kan lægges /hænges diverse steder som sygehus(eks .På P Afd S 
)/amb/læger/køreskoler/biblioteker/politistationer og kun fantasien sætter 
grænsen. 

Hans Henrik og Ove tager op i Intergruppen om information i åben-info.(flyer 
skulle lægges sammen med andet materiale om AA) 

Vi gerne hjælpe/samarbejde. 

Nyt møde d 25 August kl 19.30 

Håber at så mange som mulige kan deltage- 

Mange ædru hilsner referent Mona  
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