
Referat af Intergruppemøde i Odense ved Ansgar Kirke den 13.-8.-2011 kl. 14:30: 
 
 
 

 
 
 
 

Deltagere: Poul N., Poul B., John, Trine, Sara, Kurt, Kirsten B. og Niels 
 
Mødeleder: John, ordstyrer og kasserer: Trine, referent: Niels, nøgleholder og kaffebrygger: 
John 
 
Ad 1: Velkomst ved John 

• Oplæsning af AA`s formålsparagraf 
• Oplæsning af Intergruppens formål. Se nedenfor 

 
Ad 2: Valg af poster ved mødet. Se ovenfor 
 
Ad 3: Godkendelse af referat fra sidste møde den 14.-5.-2011 
 
Ad 4: Præsentationsrunde 
 
Ad 5: Redegørelse for igangværende aktiviteter/Udvalg: 
 

• Niels redegjorde fra sygehusudvalget (Kirsten B., Wikie, John og Niels) (Wikie meldt 
afbud på forhånd til mødet). Mht. sygehusudvalget henvises også til referat fra sidst – 
jf. www.AA-SYD.dk. Vi arbejder i forhold til OUH ud fra et overordnet princip: Respekt 
for det at træde ind i personalets daglige rutiner.  
Nøgleord for os er: opbyggelse af tillid, vedholdenhed og synliggørelse af AA som 
mulighed.  
I et ½ år har vi nu haft vores daglige runde på OUH hver fredag mellem kl. 11-12 med 
kontakt til InformationsCentret for hele sygehuset og PsykInfo for de psykiatriske afsnit. 
Synliggørelsen foregår ved at supplere op på standere de to steder med tre folder, hvoraf den 
ene koster lige nu 4 kr. Ligeledes med mødelister for Odense og fra i fredags er indlagt en 
stik med henvisning til muligheden for brug af Åben Info.  
John og Kirsten supplerede lidt om OUH. Bl.a. med udvidelse af sygehusruten til også at 
omfatte PsykInfo i Klaregade. Kirsten understregede vigtigheden af regelmæssigheden og 
det, at det var genkendelige 2, der troppede op. 
Desværre er InformationsCentret lukningstruet. Vi har haft og har megen tillid her og gode 
nøglepersoner. Vi har i anledningen af den eventuelle lukning sendt brev til 
sygehusdirektøren, og her givet udtryk for den store betydning Centret har for os i 



synliggørelse. Vi har fået pæne svar fra sygehusdirektøren Jane Kraglund og direktionschef 
Per Aaen. Afgørelsen vil blive truffet i regionen i september. 
Pga. omstændighederne vil der i uge 40 ikke blive megen ekstra aktivitet fra vores side. 
InformationsCentret vil meget gerne have en plakat hængende og eventuelt et bord foran 
Centret med AA materiale.  
Kurt(Else)  lovede at udarbejde en sådan plakat til ugen i A3 format. Der kan komme en 
samlet ekstraudgift på ca. 200 kr. i uge 40, som vi vil søge dækket via Intergruppen. 
 

• Sara redegjorde for arbejde på ambulatoriet. Jf. referat fra sidste møde på www.AA-
SYD.dk  
Sara har i 7 mdr. siddet med ved kaffemøder – 2 gange om ugen - for projektdeltager i 
projektet Netværk, der holder til i det lille ”hus” ved siden af hovedambulatoriet i 
Bjergegade. Projektet Netværk har fungeret et par år og er projekteret til en periode på 4 år. 
Sara er stoppet denne aktivitet i juni måned. Hun henviste ved mødet til et par nøglepersoner 
på stedet, og ligeledes til at der skulle være nogle erfaringer at trække på fra Svendborg. 
Sara ønskede pga. arbejde at stoppe egen aktivitet på ambulatoriet og i Intergrupperådet. 
Poul B. og Kurt vil  forsøge at få etableret kontakt til Svendborg. Det er planen, at vi ved 
næste Intergruppemøde kan få de gode erfaringer herfra som et punkt på mødet. Ud fra det 
kan eventuelt genskabes kontakt til ambulatoriet. 
 
På baggrund af en opfordring om mødelister til ambulatoriet om åbne møder i AA, blev det 
kort vendt. Ingen vedtagelse ifølge situation i forhold til ambulatoriet. 
 

Ad 6: Nye kommende aktivitetsudvalg: 
 

• Uge 40! – Hva`så Odense? Bjarne T. var ikke til stede – jf. referat fra sidste møde i 
Intergruppen. Der var ikke indkommet specielle forslag til samlet aktivitet. Derfor lod 
gruppen punktet falde for i år.  

 
• Sociale arrangementer: Ingen indkomne forslag 

 
• Nytårsarrangement: John redegjorde kort om udvalget og deres første møde. (Ann havde 

på forhånd meddelt, at hun ikke kunne være med ved Intergruppemødet): Udvalget er 
suppleret op, så det nu består af: Ann, Ulla, Ellen Margrethe og John. Lokaler ved 
Baptistkirken er ordnet, vedtaget et rammebeløb på max. 250 kr. pr. deltager, indhentet 
tilbud angående mad, ordnet mulighed for indbetaling på konto.  

 
Ad 7: Evt.: 
 

• Økonomien i Intergruppen. Poul N var ”indkaldt” til at berette om struktur og økonomi i 
AA, ud fra de erfaringer han har. Poul gav et meget givende indlæg - fra gruppe til 
hovedservice - og krydrede indlægget med konkrete opdaterede tal i forhold til økonomi i 
hovedservice og i regionerne. Helt ind til benet: Hattepenge i grupperne er dalet den seneste 
år. Det samme med bogsalget. Helt lavpraktisk lagde han vægt på, at det er den enkelte 
gruppes gruppesamvittigheden, der hele tiden må være det styrende. Hver enkel gruppe og 
dermed også Intergruppen må så ud fra aktiviteter og synliggørelsen af aktiviteterne på 
gruppesamvittighedsbasis afgøre, hvad der kan søsættes. Derfor foreslog han en klar 



synliggørelse af Intergruppens budget og aktivitetsniveau, så der rundt i grupperne er noget 
at tage stilling til 

 
Trine som kasserer har udarbejdet et ajourført regnskab til dette referat. Se vedlagte. Der er 
helt uopfordret doneret 500kr fra tirsdagsgruppen ved Domkirken. Se regnskab og tak. 
Hattepenge ved mødet: 207 kr. Heraf 50 kr. til Ansgar gruppen/kaffepenge.  
 
Poul B. er trådt ind i Intergrupperådet efter Saras stop. 
 

Ad 8: Næste Intergruppemøde i Odense lørdag den 12. – 11. -2011 kl. 14:30 – 16:00. Sted vil 
blive oplyst senere. 

            
          Forslag til punkter/emner til dagsorden til dette møde modtages fra grupperne inden 15.. – 10. 

– 2011 på: aainraad.od@gmail.com eller direkte til Intergrupperådet - Trine, John, Poul B. eller 
Niels 

 
Ad 9: Afslutning af mødet med ”Ansvarlighed” og Sindsrobønnen 
 
Kontakt til og information om Intergruppe Odense kan fås på AA-Syds hjemmeside. 

www.AA-SYD.dk Mail til gruppen: aainraad.od@gmail.com  
 
 
Intergruppe Odenses formål: 
 
Intergruppe Odense er et forum, hvor AAèr kan mødes og udveksle erfaringer mellem AA 

grupperne i Odense samt nedsætte udvalg, der tjener fællesskabet i Odense. 
Det primære formål med Intergruppen i Odense er, at støtte AA grupperne i Odense til at bringe 

budskabet videre til alkoholikeren som stadig lider. 
 

På vegne af mødet – efter bedste evne referat ved Niels 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Bilag i forhold til økonomi i Intergruppe Odense: 
 
 

Første perioderegnskab  for Intergruppen i Odense 
For perioden 01.01.11 – 15.08.11 

Dato Bilag Art Ind ud Ajourført 
saldo 

  Start saldo 0 0 0 
12.02.11  Hattepenge v. Første ord. 

Intergruppemøde 
146,-  146,- 

12.02.11  kaffepenge til gruppen hvor 
mødet blev afholdt 

 146,- 0 

14.05.11  Hattepenge Intergruppe møde 205,-  205,- 
14.05.11  kaffepenge til gruppen hvor  50,- 155,- 



mødet blev afholdt 
02.08.11  Modtaget fra Tirsdagsgruppen 

kl. 19, v. Domkirken 
500,-  655,- 

13.08.11  Hattepenge Intergruppe møde 207,-  862,- 
13.08.08  kaffepenge til gruppen hvor 

mødet blev afholdt 
 50,- 812,- 

13.08.11 Nr.1 Udgifter i Sygehusudvalget 
20 hæfter indkøbt i AA-

litteratursalg 

 128,50 683,50 

15.08.11  Totaler 1058,- 374,50  
15.08.11  Beholdning 683,50   

 
 

Udarbejdet af TrineR 15.08.11 
 

PS. Med baggrund i Poul N`s beretning ved mødet må det være op til grupperne og 
gruppesamvittighed ved Intergruppemødet at tage stilling til økonomien ud fra aktivitetsniveau og 
indkomne ønsker. Der vil 4 gange om året fremlægges en økonomisk oversigt fra kassereren som 
ovenfor.    

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

 
 


