
Referat af Intergruppemøde i Odense i Ansgar sognehus den 11.-5.- 2013 kl. 14:30-16:30 

 

Deltagere: Trine, Ellen-Margrethe, John, Uffe og Niels 

Der var en del afbud til mødet, hvilket bevirkede at mødet centrerede sig om få punkter. 

Ad.1: Velkomst ved Trine 

 Oplæsning af AA`s formålserklæring 

 Oplæsning af Intergruppens formål 

 Gerda er trådt ud af Intergrupperådet, Ellen-Margrethe ny -og John igen tilbage 

Ad.2: Mødeleder-Trine, ordstyrer-John, referent-Niels 

Ad.3: Referat fra 9.-2.-2013 godkendt.- Referat på www.AA-Syd.dk  

Ad. 4:Præsentationsrunde (tilknytning til gruppe, tilknytning til udvalg eller anden AA service) 

Mht. udvalgspunkterne henvises til seneste referat pga. manglende fremmøde. 

BrugernesBazar (under punkt 5):  

Vi deltog sidste år i dette årlige arrangement i Kongens Have. Vi havde ansøgt om en ydmyg stand, hvor 10 
AAèr indgik aktivt og på skift efter plan. Arrangementet fra 9-17. På dagen benyttede vi det samme 
materiale, som bruges i de forskellige udvalg. Der var bud efter materialet, og flere AAèr fra Odense, men 
også udefra kom forbi ud over de almindeligt interesserede.  

I år har BrugernesBazar 10 års jubilæum – torsdag den 29. august-, og Intergruppemødet vedtog, at vi igen 
i år deltager i dette arrangement, hvor der for øvrigt ikke serveres øl eller uddeles priser.  

John og Niels meldte sig som tovholdere. Henvendelse til dem eller til vores fællesmail, hvis du ønsker 
aktivt at deltage denne dag. (Flere tusinde og måske din nabo vil i løbet af dagen være i Kongens Have, så 
afgør med dig selv, om du kan rumme det!)  

Der blev på mødet ansøgt om 250 kr. til materialer, hvilket blev bevilliget. 

Mødelister: Ansøgt om 50 st. til BrugernesBazar og 50 stk. til KK-udvalget. Husk alle grupper og udvalg kan 
gratis få tildelt ajourførte mødelister hos Sven!! 

Ad.6: Økonomiredegørelse ved kasserer Trine: 

Trine redegjorde for vores smalle økonomi, som  lige nu dækker igangsatte aktiviteter .  Aktivitetsniveauet 
vil fortsat være tilpasset den samlede økonomi. Trine takkede gruppen torsdag kl. 19 ved Baptistkirken og 
gruppen ved Ansgar kirke fredag kl. 17, der begge har doneret til Intergruppens arbejde i det seneste 
kvartal.  

http://www.aa-syd.dk/


Ud fra økonomien blev aktuelt ikke øremærket beløb valgt fordelt, ved at  ”opgrader”  til ca. 300,- for alle 
udvalg.  Intergruppen: 140 kr., OUH-udvalget 240 kr., KK-udvalget 140 kr., Ambulatorieudvalget 160 kr., 
BrugernesBazar 250 kr.  Hvilket resulterede i at der også kunne vidersendes til  Åben Information: 150 kr. 
Se efterfølgende bilag. Intergruppens kontonummer: 5391 0520990 

Ad.7: Niels redegjorde for aktivitetsniveau i Odense i forhold til den officielle danske Vejledning for 
Intergrupper. 

Der har nu et par år været en mere officiel vejledning for Intergrupper, der tager afsæt i traditionerne og 
praksis i andre lande. Den er tilrettet danske forhold. Selve Vejledningen kan downloades på AA`s 
hjemmeside, http://dkaa.dk/aa-service/downloads/.....   Under håndbøger. 

De2 ark der redegør for aktiviteter i Odense lige her og nu set i lyset af vejledningen, vedlægges dette 
referatet. 

 I forhold til aktivitetsarkene var der enighed om, at hver gruppe finder det tidspunkt, der er bedst egnet til 
mundlig redegørelser fra Intergruppen. Ex. ved gruppesamvittighedsmøder eller under meddelelser til 
gruppen. 

Ad.8: Eventuelt 

Ad.9: Næste møde i Intergruppe-Odense  i menighedslokale ved Domkirken lørdag den 10. august kl. 
14:30-16:30. – Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 15. 
juli. 

 

Med venlig hilsen 

Intergrupperådet (Trine, Ellen-Margrethe, Poul B., John og Niels) 

Kontakt til og information om Intergruppe Odense kan fås på AA-Syds hjemmeside www.AA-Syd.dk Mail 
aainraad.od@gmail.com 

Intergruppe Odenses formål: 

Intergruppe Odense er et forum, hvor AAèr kan mødes og udveksle erfaringer mellem 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. 

 

 

 

  

 

 

http://dkaa.dk/aa-service/downloads/
http://www.aa-syd.dk/
mailto:aainraad.od@gmail.com


 

Aktiviteter i Odense set i lyset af den officielle ”Vejledning om Intergrupper-

Grupper der arbejder sammen.” 

Odense maj 2013 

Intergruppe Odenses formål: Intergruppe Odense er et forum, hvor AAèr kan mødes og udveksle 

erfaringer mellem AA-grupperne 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. 



(Side og tal er henvisninger til Vejledningen). 

Foreslåede arbejdsopgaver i vejledningen og aktivitet her og nu i Odense (side1-2): 

1. Synliggørelse af AA i lokale medier: Det varetages særskilt af Åben Information. Med 

annoncering af tidspunkt og sted for åben information + henvisning til telefonvagten og 

AA- Danmark. Repræsentant for åben information redegør på Intergruppemøderne om 

status. 

 

2. Materiale og mødeliste uddeling til ex. læger: Det varetages i de forskellige udvalg i 

Intergruppe regi: Sygehusudvalg( afd. S + psyk.info på OUH og psyk. Info i Klaregade), KK-

udvalg (dagvarmestuerne i Nørregade og Pantheonsgade, natvarmestuen i Østergade + 

herberget i Benediktsgade), ambulatorieudvalg. Her og nu ikke til læger i intergruppe regi.  

 

3. Fælles bog-og materiale indkøb til grupperne: Fællesindkøb for grupperne på Hunderupvej 

via stedets husråd. Øvrige grupper særskilt ordning. 

 

 

4. Møde og erfaringsudveksling mellem grupperne: Afholdelse af 4 årlige møder for alle 

grupper i Intergruppe-Odense regi. Mellem møderne kontakt, spørgsmål og forslag på 

mailadresse: aainraad.od@gmail.com   

 

5. Regelmæssig publicering af mødelister: Ajourførte mødelister til alle grupper kan 

rekvireres gratis gennem Intergruppe-Odense. 

 

 

6. Formidling af kontakt til speakere: En opgave hvor der her og nu henvises til LIV (AA-

informationsudvalg). Kontakt: liv@anonyme-alkoholikere.dk  

 

7. Bistå presse med udarbejdelse af avisartikler med information om AA. (Se pjecen om 

offentlig information): Varetages ikke. 

 

 

mailto:aainraad.od@gmail.com
mailto:liv@anonyme-alkoholikere.dk


8. Hjælp med ex. hospitalsindlæggelser og lignende: Henvises til 

kontaktpersonordningen/telefonvagt. – 70101224 (ml.8-24)alle ugens dage. 

 

9. Kontakt med fængsler og behandlingshjem: Varetages ikke, men ugentlig synliggørelse 

gennem materiale på alkoholambulatoriet i Bjerregade/Ambulatorieudvalg. 

 

 

10. Udarbejde begivenhedskalender, hjemmeside og E-mail service: Dagsorden, referater, 

kalender på AA-Syds hjemmeside: www.aa-syd.dk og egen Intergruppe mailadresse: 

aainraad.od@gmail.com  og Intergruppe konto: 5391 0520990 

 

11. Arrangere konventer, workshops og andre arrangementer + indlæg i regionsblad og Box 

334: Varetages ikke her og nu. Har vendt muligheden for temamøder/temadag. Deltog 

sidste år på Brugernes Bazar.  

Intergruppe-Odense arbejder og drives i overensstemmelse med AA`s traditioner (side 2,6) og respekterer 

rotationsprincippet i AA. I vejledningen tales der om styregruppe (side 3). I Odense er det benævnt 

Intergrupperådet, der er nedsat af Intergruppen og fungerer som de praktiske grise i forhold til de 4 årlige 

møder. Intergrupperådet afholder 8 møder om året. Intergrupperådet søger for, at der i god tid er udsendt 

dagsorden til alle grupper, praktisk afholdelse af møderne, referat fra møderne og økonomiske 

kvartalsoversigter. Dagsorden og referat i papirformat til alle grupper og på AA-syds hjemmeside.  

Intergruppe Odense inspireres og informeres hovedsagelig fra Intergruppe-Kolding. Modtager relevant 

materiale fra regionen på mailadressen. 

 Hvordan informeres ”bedre” i grupperne? 

 Er det en idé i din gruppe at have en grupperepræsentant, som foreslået i vejledningen (side 2,3) 

 Nye tiltag set i lyset af vejledningen og nuværende aktivitet i Odense.  

http://www.aa-syd.dk/
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