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Referat af Intergruppemøde i Odense ved Domkirken den 12.-11.-2011 kl. 14:30-16:00 
 
 

                                             
 

Deltagere: Kirsten B., Torben P., John, Ove, Jan og Niels 
 
Mødeleder og ordstyrer: Kirsten, referent: Niels, nøgleholder og kaffebrygger: John, kasserer: 
Niels(for Trine) ------- Forhåndsafbud fra kasserer Trine og Poul B. fra Intergrupperådet. 
 
Ad 1: Velkomst ved Kirsten 

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

 
Ad 2: Valg af poster. Se ovenfor 
 
Ad 3: Godkendelse af referat fra sidste Intergruppemøde den 13.-8.-2011 (se www.AA-SYD.dk)  
 
Ad. 4: Præsentationsrunde 
 
Ad 5: Redegørelse for igangværende aktiviteter/udvalg: 
 

• Sygehusudvalget (Wickie, Kirsten B., John og Niels): Niels redegjorde suppleret af Kirsten og 
John fra udvalget, der arbejder for synliggørelsen af AA på OUH. 

•  Udvalget har arbejdet fra februar 2011 og har fra start haft 3 overordnede principper: 
 

1. Synliggørelse med accept af OUHs ledelse. Hermed følge kommandogange på OUH og 
den almindelige praksis med korrespondance via mail for aftaler. 

2. Respekt for at vi er på en anden arbejdsplads. Dermed også respekt for ikke at 
forstyrre den daglige travle rytme. 

3. Vedholdenhed og vedholdenhed fra vores side. Det vil i praksis sige at være til stede 
hver uge (2 hver gang). Vedholdenheden medfører genkendelighed og tillid. 

 
• Fra 1. marts 2011 har udvalget på den måde haft materiale fremme ved 

InformationsCentret i forhallen. 1. oktober lukkede centeret desværre(besparelser), og vi 
er her og nu ved at etablere forbindelse til afdeling S.(mavetarmsygdomme) (S - 
ambulatorium. og S-sengeafsnit) på anbefaling af InformationsCentret og OUHs ledelse. 
Forventet møde med repræsentanter fra afd. S i denne måned.  

 
• Fra 1. april har AA været synlige efter anbefaling fra OUH med materialer på PsykInfo. 

Information her for alle psykiatriske afdelinger (personale, pårørende og indlagte) på OUH. 
Kontakten her fortsætter vedholdende. 
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• Lige nu er vi aktivt i forbindelse med PsykInfo i Klaregade. En afklaring, om synliggørelse 
her, vil snarest foreligge. 

• I uge 40 lykkedes det at skabe en ekstra synliggørelse på OUH med plakat (udarbejdet af 
Kurt/Else) og fremlæggelse af ekstra materiale på InformationsCentret og på PsykInfo. 

• Økonomi. Udvalget have brug for 150 kr. til indkøb af brochurer og søger om ekstra i 
forbindelse med fordeling af midler ud fra gruppesamvittigheden. 

• Der blev på mødet stillet spørgsmål til synliggørelsen på afdeling A. De tilstedeværende fra 
udvalget er klar over, at det også her vil være godt med en synliggørelse, men henviste til, at 
udvalget vil følge den etablerede kommandovej. -  skitseret i de tre hovedprincipper. AA`s 
tilstedeværelse på OUH er nu endelig fra øverste instans blåstemplet. Derfor er det vigtigt 
for os at følge deres anvisninger. 

• Sygehusgruppen har et ønske om at få etableret rotationsprincip. Derfor vil det være 
glædeligt, hvis der er nogle, der kunne ønske at bruge noget vedholdende tid i det regi: 

• Kontakt evt. udvalgsmedlemmer. 
 

Alkoholambulatorieudvalget:(Kurt og Poul B) Hverken Kurt eller Poul B. kunne være til                    
stede ved mødet. De sendte derfor brev, der blev læst op og vedlægges som bilag 1.(nederst på 
referatet)      
 
Nytårsaftenudvalget: (Ann, Ulla, Ellen Margrethe og John): John redegjorde for udvalgets status, der 
er godt gang i forløbet hen imod nytårsaften for AAèr og pårørende. 

• I alle grupper ligger der nu indbydelse til denne fest.  (maden, dronningen og årets første 
møde er ved at være på plads).  

• Tilmelding senest den 20. december på reg: 6845(Sydbank)konto:1525643 (Husk at skrive 
navn). Beløb: 260 kr. ”Først til mølle” princippet (max 60 personer) 

 
Nyt fra Åben Information udvalget: Ove redegjorde suppleret af Kirsten om arbejdet for  Åben 
Information.  

 
• Ove krydrede indlægget med egen oplevelse om, det at bringe budskabet videre, og yde 

service. 
• Konkret holder Åben Information til på Hunderupvej 45. Hver torsdag kl. 18:30-19:30 åbent 

for alle, der ønsker information om AA. 2 AAer er tilstede, hvor gruppen fordeler vagten 
efter en vagtplan.  

• Annonceringen af Åben Information, suppleret med AAs landsdækkende kontakt 
oplysninger, tlf-nr, og hjemmeside, sker via ugentlig annonce i Ugeavisen p.t. under rubrik 
Klinikker og periodisk i Fyens Stiftstidende under: ”Ugen der kommer”. 

• Der har ca. været 10 besøgende siden sommerferien (besøgsplan kan ses på opslagstavle på 
Hunderupvej). Manglende annoncering ved juletid affødte et spørgsmål og undren fra en 
enkelt ved mødet.  

• I øvrigt blev der henvist til at Åben Information-udvalget nu har, referater og vagtplan inde 
på  www.AA-SYD.dk . 

• Åben Information-udvalget vil lige her og nu have brug for endnu et par AAer til at tage 
vagter. 
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Ad. 6: Nye og kommende aktivitetsudvalg: 

 
Sociale arrangementer. 

• Jan foreslog filmarrangementer med alkohol som tema. 
Intergruppen forslog, at Jan undersøger muligheder for at stable sådanne arrangementer på 
benene inden næste møde i Intergruppen til februar. 

 
Ad. 7: Økonomien i Intergruppen ved kasserer (Niels stand in for Trine) 

• Det forløbige perioderegnskab,nr. 2 blev fremlagt. Mødets gruppesamvittighed skulle fordel        
Kr. 910,-. 

• Ud fra AA`s formålsparagraf,  Intergruppens formål, og de nuværende  aktiviteter blev det        
besluttet at tildele sygehusudvalget yderligere kr. 200,-, Åben Information kr. 500,-. og at 
videresende kr. 200,- til regionen.Ny kassebeholdningen kr. 10,50 + hattepenge fra mødet: 
kr. 135.I alt kr.145,50  

• Det blev vedtaget på at have et pkt. på næste møde til behandling af minimums 
kassebeholdning i Intergruppen, kontra  ”penge der arbejder”. 

 
Ad. 8: Evt. + næste møde:  

• Herunder opfordring til henvisning til vagttelefonen 70 10 12 24 
 

• Næste møde: lørdag den 11.-2.-2012. Menighedshuset inde i gården ved Domkirken. 
 

Forslag til punkter/emner til dagsorden til dette møde modtages fra grupperne inden  
17-1-2011 på: aainraad.od@gmail.com eller direkte til Intergrupperådet - Trine, John, Poul B. eller Niels 

 
 
 

Ad. 9: Afslutning af mødet med ”Ansvarlighedsbøn” 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  

 
På vegne af mødet – efter bedste evne ved Niels 

 
 
 

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 Intergruppe Odense er, at støtte AA grupperne i Odense til at 
bringe budskabet videre til alkoholikeren som stadig lider. 
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Bilag 1: 

Odense, d. 4/11 2011 
 

Notat om arbejdet med at genskabe kontakt til alkoholambulatoriet i Odense 
 

Sara har i 7 måneder siddet med ved kaffemøder 2 gange om ugen for projektdeltagere i 
projektet Netværk, der holder til i det lille ”hus” ved siden af hovedambulatoriet i Bjergegade. 
Sara er på grund af arbejde stoppet med denne aktivitet på ambulatoriet i juni 2011, jf. referat 
fra mødet i Intergruppen den 13/8 2011. 
Med henvisning til, at der skulle være nogle erfaringer at trække på fra Svendborg, blev det på 
samme møde i Intergruppen besluttet, at Kurt og Poul B. skulle forsøge at få etableret kontakt til 
Svendborg. Det var planen, at vi på næste Intergruppemøde kunne få de gode erfaringer herfra 
som et punkt på mødet. Ud fra det kan der eventuelt genskabes kontakt til ambulatoriet. 
Poul B. har på baggrund heraf deltaget i torsdagsmøde i mandegruppen i Svendborg. På direkte 
forespørgsel blev det i forbindelse med mødet oplyst fra de ca. 12 deltagende AAér i mødet, at 
der - dem bekendt - ikke eksisterede noget AA- arbejde i Svendborg  i relation til ambulatoriet. 
Det kan derfor (med stor sandsynlighed) konstateres, at det ikke er muligt at trække på 
erfaringer fra Svendborg. 
På denne baggrund foreslås det, at Kurt og Poul B. arbejder videre med forsøget på at genskabe 
kontakt til ambulatoriet. Det overvejes i den forbindelse, at vi kontakter ambulatoriet – evt. via 
et par nøglepersoner – bl.a. med henblik på at få lagt mødelister/plakat på ambulatoriet om åbne 
møder i AA. Sideløbende hermed vil vi evt. forsøge at indhente erfaringer fra andre steder i 
Region Syd. 

 
 

Kurt og Poul B. 
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Bilag 2: 
 
2. Perioderegnskab  for Intergruppen i Odense 
 
For perioden 16.08.11 - 15.11.2011 
 
Dato Bilag Art Ind ud Ajourført 

saldo 
15.08.11  Beholdning- 

Overf. Fra 1. 

perioderegnsk. 

0 0 683,50 

28.10.11  Modtaget fra  fredagsgrp 
kl. 19, 
”Kom til at tro”. 

613,-  1296,50 

12.11.11  kaffepenge til gruppen 
hvor intergruppemd. 
afholdes 

 50,- 1246,50 

12.11.11 Nr.2 
 

Udgifter i 
Sygehusudvalget 

 186,00 1060,50 

12.11.11 
 

 Udgifter i 
Sygehusudvalget, Nu 

 150,00 910,50 

12.11.11 
 

 Vidersendt i flg. 
Gruppesamvittighed på 
Intergruppemd. 12.11.11 
 

   

  Til Region 
                              

 200,- 710,50 

 
 

 Til Åben Information i Od.  500,- 210,50 

 
 

 Til Sygehus-udv. i Od.  200,- 10,5 

12.11.11 
 

 Hattepenge 
intergruppemøde 
12.11.11 

135,-  145,50 

15.11.11  Totaler 748,- 1286,-  
15.11.11  Beholdning 145,50   

Endeligt perioderegnskab udarbejdet af Trine R   16.11.2011    
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


