
Referat at Intergruppemøde i Odense ved Domkirken den 11.-8.-2012 
 

 
Deltagere: Kirsten B., Kurt N., Ove, Sven, John, Bjarne O., Trine og Niels V. (afbud fra Kurt og 
Poul B.) 
 
Referat med henvisning til punkter på mødets dagsorden: 
 
Ad. 1: Velkomst ved John. (oplæsning af AA`s formålserklæring og oplæsning af Intergruppens 
formål). 
 
Ad. 2: Valg af mødeleder (John), ordstyrer  (Kirsten B.) og referent (Niels V.). 
 
Ad 3.: Godkendelser: 

• 3.1: Mødets varighed fremover 2 timer 
• 3.2: Referat fra sidste møde den 12.-5.-2012: Godkendt med enkel korrektion. Fremover 

vil donationer til Intergruppen fra grupperne blive anført med dag, placering og tid. Ex: 
Lørdagsgruppen på Hunderupvej kl. 13. 

 
Ad 4: Præsentationsrunde (i forhold til grupper, AA service og service i forhold til Intergruppe 
Odense) 
 
Ad 5: Redegørelser fra igangværende aktiviteter/udvalg: 
 

• Åben Information: Ove redegjorde og gav udtryk for et stigende besøgstal det seneste 
kvartal i åben information på Hunderupvej 45.( åben hver torsdag kl. 18:30-19:30). Det kan 
ligeledes konstateres, at flere kommer til møderne via åben information. Lige her og nu 
hænger økonomien godt sammen. Der er økonomi til de næste 10 ganges annoncering i 
Ugeavisen. I den forbindelse gjorde Ove opmærksom på, at også Søndagsavisen under 
rubrikken:” Det sker” de seneste søndage har haft omtale af åben information. Ove 
fremhævede, at alle grupper i Odense i indeværende år har understøttet åben info 
økonomisk. 

 
• Sygehusudvalget. (Kirsten B., Wickie, John og Sven) John fremlagde på vegne af udvalget 

om deres aktiviteter. Sven og John fortsætter den vedholdende ugentlige tur til OUH og 
supplerer informationsmateriale og mødelister op på de anviste steder: Afdeling S 
ambulatorium og PsykInfo. Udvalget afventer stadig en stående invitation fra afdeling S-
sengeafsnit om møde med sygehusets alkoholudvalg. Kirsten B vil efter sommerferien igen 
kontakte afdelingen med henblik på det. Der er ikke akut behov for flere i udvalget, men da 
det på sigt kan komme, kan interesserede kontakte medlemmer af udvalget eller skrive til 
Intergruppens mail. 

 
• Alkoholambulatorieudvalget: (Kurt og Poul B.): Begge havde meldt afbud til mødet og 

derfor sendt et notat til Intergruppen. Det blev læst op og vedlægges som bilag. Begge har 
givet udtryk for, at de godt kunne bruge et par stykker til i udvalget. Er du interesseret, kan 
du kontakte dem eller skrive på Intergruppens mail.  



 
• KK-udvalget (Kirkens Korshærs varmestuer og herberg):(Trine, Chris, Henrik N., Ole, 

John og Niels V.) Niels fremlagde i korte træk forløbet fra udvalgets oprettelse på 
Intergruppemødet i februar og til i dag. Udvalget har benyttet samme model, samme 
principper og samme materiale i synliggørelse, som er benyttet på sygehuset og på 
ambulatoriet. Vi lagde ud med møder med ledelsen på de fire steder (dagvarmestuen i 
Nørregade, dagvarmestuen i Pantheonsgade, natvarmestuen i Østergade og på herberget i 
Benediktsgade. Alle steder blev vi godt modtaget, og i fællesskab blev der banet vej for en 
vedholdende synliggørelse med fuld accept fra ledelse og personale. Med de øgede opgaver 
er udvalget vokset fra oprindeligt 3 til nuværende 6. Vi er vedholdende hver uge på de 
forskellige steder. Tirsdag mellem 13-14 i Nørregade og i Pantheonsgade. Hver torsdag en 
time på herberget mellem 20-21 og i forlængelse heraf på natvarmestuen.  Vi håber på et 
evalueringsmøde med ledelse og personale i efteråret. Der kan blive brug for flere 
medlemmer i udvalget på det tidspunkt især i forhold til herberget. Ud over de ca. 145 kr. 
udvalget har reserveret vil der blive behov for 150 kr. til indkøb af materiale. 

 
 
Ad. 6: Nye kommende aktiviteter/udvalg: 
 

• Oplæg om fælles mødelister: Sven vil gerne stille sig til rådighed i forhold til trykning af 
fælles mødelister (50 øre pr. stk. ) . Det vil være et tilbud til alle grupperne i Odense og til 
alle udvalg i Intergruppe regi, der på den måde kan rekvirere ajourførte mødelister gratis hos 
Sven, der vil få refunderet udgifter fra Intergruppen.  

 
• Oplæg om informationsmateriale i forbindelse med Brugernes Bazar den 22. august: 

Niels V. redegjorde om den årligt tilbagevendende Brugernes Bazar i Kongens Have og om 
invitation til at være med. Der er gjort klar til, at vi efter ønske kan få en lille stand med et 
bord og et par stole. Det er i sidste øjeblik, hvis vi skal deltage. Mødet gav udtryk for det 
rigtige i at synliggøre os også her. På forhånd havde Kurt tilkendegivet ønsket om at være 
ved standen, også John, Trine, Kirsten B og Niels V vil være der. Programmet strækker sig 
over perioden kl. 9-17. Det vil være rart, hvis flere ønsker at være med. Kontakt Niels eller 
brug Intergruppens mail. Angående selve arrangementet henvises til:  
http://www.lap.dk/nyheder/nyheder-2012/brugernes-bazar-2012.html Niels V. gav udtryk 
for ønske om 100 kr. til materialer i form af foldere om AA. 

 
Ad. 7: Økonomiredegørelse ved kasserer: 

• Trine fremlagde kvartalsregnskab (vedlagt som bilag). Regnskabet blev godkendt, og ud fra 
mødets ønsker blev der afsat 150 kr. til KK-udvalget, 100 kr. til Brugernes Bazar og et 
restbeløb på ca. 548 kr. til trykning af mødelister efter gruppernes og udvalgenes ønsker. 
Intergruppen takker for alle indkomme bidrag, der gør de nye tiltag mulig. Siden sidste 
møde, takkes her søndagsgruppen i Nørregade kl. 19.  

• Kontonummer er: 5391 0520990  
 
Ad. 8: Eventuelt. Intet under det punkt 
 
Ad 9: Fastsættelse af næste møde i Intergruppe Odense: 

• Lørdag den 10. november 2012 kl. 14:30 – 16:30. Mødelokale er endnu ikke fastlagt. 
Forslag til dagsordenpunkter på mailadressen til næste møde senest den 15. oktober. 

 
Ad 10: Afslutning med ”Ansvarlighed” og Sindsrobønnen 
 
Med venlig hilsen 
Intergrupperådet (Trine, Poul B., John og Niels V.) 
 



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 Intergruppe Odense er, at støtte AA- grupperne i Odense til at 
bringe budskabet videre til alkoholikeren som stadig lider   
 
Bilag: Alkoholambulatorieudvalget: 
 
     Odense, d. 7/8  2012 
 
Notat om arbejdet på Alkoholambulatoriet i Odense 
 
Den 6. februar i år var Kurt og jeg til møde med Alkoholambulatoriets leder. Mødet forløb meget 
fint, og vi aftalte ved dette møde, at vi indtil videre ville komme på ambulatoriet hver torsdag 
formiddag og sørge for, at ”beholdningen” af brochurer mv. ville være ajour. 
Vi startede således vores ”besøg” på ambulatoriet medio februar i år. Vi har lagt vægt på at komme 
begge to, og endvidere har vi fundet det vigtigt at komme på samme tidspunkt og hver uge ud fra 
princippet om vedholdenhed. 
Vores indtryk er, at vedholdenheden har båret frugt forstået på den måde, at personalet kender os og 
føler sig trygge ved os. Vi bliver mødt med smil og genkendelse, og personalet ved hvorfor vi 
kommer. 
I forhold til brugerne har vi ikke haft nogen kontakt af betydning med dem. Vi har dog især på det 
seneste kunnet konstatere, at der er blevet taget en del af de fremlagte brochurer. Vi er i sagens 
natur ikke i stand til at vurdere, hvorvidt der som følge heraf er kommet brugere fra ambulatoriet 
ind i en AA- sammenhæng. 
På baggrund af, at vi nu er kommet regelmæssigt på ”besøg” hver uge, overvejer vi at tage initiativ 
til en opfølgningssamtale, med henblik på at høre om stedets opfattelse af vores ”besøg” samt deres 
vurdering af den eventuelle effekt. Vi er ikke mindst interesseret i at få tilkendegivelser om deres 
vurdering af, om vi med fordel vil kunne gøre det anderledes, f.eks. at lægge vores ”besøg” på 
tidspunkter, hvor der er flere brugere tilstede på ambulatoriet. Det kunne også være nyttigt at få 
deres mening om en eventuel højere grad af information om AA til stedets sagsbehandlere.  
 
 
Kurt og Poul B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag: Kvartalsregnskab: 
Femte perioderegnskab pr. 14.08.12  for Intergruppen i Odense 
Udsendes sammen med referatet fra mødet 110812 
For perioden 15.05.12 - 14.08.2012 
Intergruppens Kontonr:5391-0520990 

Indestående Intergruppekonto.........................................................................................1661,25 
Øremærket ialt ............................................................................................................... 1610,75 
Dato Bilag INTERGRUPPEN Ind ud Ajourført 

saldo 

 

11.08..12  Beholdning- 

Overf. Fra 4. perioderegnsk. 

- - 398,50  

30.05.2012  Modtaget fra søndaggruppen 

i Nørregade kl. 19 

400  798,50  

11.08.2012  Beholdning  til vidersendelse  

 

798    
11.08.2012  Til ”brugernes Bazar”-

brochure 

 100,- 698,-  
11.08.2012  Til kk-udvalget  150,- 548,-  
11.08.2012  Til tryk af mødelister 

kommende kvartal 

 548,- 0,-  
11.08.2012  Hattepenge ved 

intergruppemødet 11.08.2012 

100,-    
11.08.2012  Kaffepenge til grp. hvor møde 

blev afholdt 

 50,- 50,-  
Saldoopgørelse for udvalgene og intergruppe- øremærket 
Dato Bilag Intergruppe Ind ud Ajourført 

saldo 

 

11.08.2012  Minimumsbeh. 

Intergruppe 

  300,00 300,00 

 
 

Dato Bilag OUH-UDVALGET Ind ud Ajourført 

saldo 

 

11.08.2012     167,25 167,25 

 
Dato Bilag KK-UDVALGET Ind ud Ajourført 

saldo 

 

11.08.2012     145,50  

11.08.2012  Tildelt 

intergrpmd.11.08.12 

150,-   295,50 

 
Dato Bilag AMB-UDVALGET Ind ud Ajourført 

saldo 

 

05.07.2012 Nr.1 Udg. Litt. V Kurt  100,-   

11.08.2012     200,00 200,00 

 
Dato Bilag Brugernes Bazar Ind ud Ajourført 

saldo 

 

11.08.2012  Tildelt 

intergrpmd.11.08.12 

100,00  100 100,00 

 
Dato Bilag Mødelister  Ind ud Ajourført 

saldo 

 

11.08.2012  Tildelt 

intergrpmd.11.08.12 

548,00  548,00 548,00 

 


