
Referat fra gruppemøde om Åben information AA d 25 august. 

Tilstede: Kurt,Bjarne,Liselotte,Niels,Harald,Kirsten,Bill og Mona.Afbud fra Ove,Hans Henrik og Ann. 

1.Oplæsning af formålet med AA. 

2.Ordstyrer:Kirsten 

3.Referent: Mona 

4.Valg af Tovholdere.Bill fratrædte som formand/sekretær. 

Kurt blev valgt.Ove forsætter som kasser og Mona forsætter som vagtskemaholder. 

5.Oplæsningen af formålet med Åben Information. 

6+8.Betroede tjenere:Vi er LiseLotte,Kate,Kirsten,Mona,Ann,Kurt,Bjarne,Harald ,Ove,Bill  og HansHenrik. 

Sebastian har meldt fra. 

Vi er nok for tiden.Skulle nye  have lyst til at deltage anbefaldes det at man har mindst et års 

ædrulighed,men det er ikke et krav. Nye/gamle i fællesskabet er også meget velkomne til vores 

gruppemøder…. 

7.Vagtplan: siden sidste møde har der været 13 besøgende. 

9.Økonomi fra Ove:Økonomien er efterhånden bedre takket være bidrag fra Kertemindegruppen,men også 

mandag kl 19,tirsdag kl 19,onsdag kl 19,torsdag kl 19 og fredag kl 17(grupper udenfor Hunderupvej). 

Der er indrykket annoncer til og med 7 september.Der er forsat 2677,38 kr på kontoen-altså til yderligere 8 

annoncer.Så god har økonomien ikke været før… 

Vi synes at Ove skal indrykke de næste 8 annoncer.Pengene skal bruges .. 

10.Annoncering eller andet tiltag.Kurt foreslår Ove at tage kontakt til Fyns Stifttidende .Der er daglig”Det 

sker”.Kertemindemødet står fast i hver tirsdag og har gjort det i mange år..Måske åben-Info kan få 

tilsvarende annonce??  

Intergruppen har fået sin gang på OUH hver fredag kl 1 ved informationcenteret og psyk info.Der er lagt 

brochurer og folder.Svenn har lavet en flyer om åben-info..Det er vi glade for. 

Kurt vil til uge 40 lave en lidt større plakat om åben-info til OUH. 

Niels spurgte om Åben-info kunne være et fast punkt til Intergruppemødet.”Nyt fra Åben-info” Det vil vi 

gerne.Men på hvilken måde blev ikke helt afklaret.Nu ved jeg at Kirsten,Kurt og evt Ove og Bjarne 

deltager,så mon ikke at en af dem kan bidrage….  

11.Evt: Harald oplever stadigvæk at der er mange grupper som er uforstående overfor åben-info. 



De  mener vi er en selvstændig gruppe og derfor skal klare os med egen økonomi. Vi får ændret vores 

formålserklæring så det fremgår at vi er et serviceråd under intergruppen.Vi har en servicefunktion som 

drejer sig om at bringe budskabet videre til alkoholikere,pårørende og andre interesserede.(Bill har rettet 

den og den medsendes som en vedhæftet fill.) 

Bjarne ved genoptrykke de gamle flyer om åben-info,som kan lægges ud i grupperne..  

12.Nyt møde for rådet for Åben-information er den 24 novenber kl 19.30. 

Referatet sendes til alle og til AA SYD 


