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Referat af møde i Intergruppe Odense ved Domkirken lørdag den 9.-11.- 2013 kl. 14:30-16:30 

 

Deltagere:  Niels V., Ellen-Margrethe, Kirsten M., Trine, John, Uffe, John, Kurt, Bjarne, Sven, Bjarne T. og 
Poul B. 

Ad.1: Velkomst ved John 

 Oplæsning af AA`s formålserklæring 

 Oplæsning af Intergruppens formål 

Ad.2: Mødeleder-John, ordstyrer-Ellen-Margrethe, referent-Poul 

Ad.3: Referat fra 10.-8.-2013 godkendt. Referat på www.AA-Syd.dk  

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

Ad. 5: Redegørelser fra igangværende aktiviteter/udvalg: 

 Åben information: Kirsten redegjorde for status i Åben Info, herunder om, at fremmødet og 
økonomien p.t. er på et lavt niveau. Annonceteksten er omformuleret, men der er ikke henvisning 
til vagttlf. eller hjemmeside, kun tidspunkt og sted for Åben Info på Hunderupvej, idet der af 
kommercielle hensyn ikke i den gratis annonce må være henvisning til vagttelefonen eller 
hjemmesiden. Der er dog formuleret en ny annonce med henvisning til både vagttlf. og 
hjemmeside, som kan indrykkes under ”klinikker” mod betaling. 
På baggrund af den smalle økonomi og det lave fremmøde forsøges det at få udarbejdet en mere 
aggressiv annoncerings- og markedsføringsstrategi, herunder mulighederne for opsøgende arbejde 
i forhold til journalister (interviews mv.), evt. foredrag på uddannelsesinstitutioner mv. 
Åben information har dagsordener og referater på www.AA-Syd.dk. 
 

 Sygehusudvalget: (Wickie, Dorrit, Niels og Sven): Sven redegjorde for arbejdet på OUH/PSYK. Han 
kommer ca. hver 2. uge og supplerer med materiale på stederne på OUH, men i øvrigt har han ikke 
kontakt med hverken patienter eller personale. I den forbindelse pegede Bjarne T. på erfaringer fra 
USA og Norge, hvor man bruger andre (end AA-ere) til at udbrede kendskabet til AA, f.eks. læger 
og politifolk. 
Niels udtrykte ønske om at indtræde i udvalget. 
Henvendelse kan ske til Wickie, Dorrit, Sven eller Niels eller på mail: aainraad.od@gmail.com 
 

 Alkoholambulatorieudvalget: (Kurt og Poul B.). Kurt orienterede om, at alle ambulatoriets brugere 
én gang om ugen får tilbud om frivilligt at kunne henvende sig til 2 AA´er i, der er til rådighed for 
information mv. i et lånt lokale på ambulatoriet. Siden ultimo september, hvor ordningen startede, 
har 3 brugere benyttet sig af tilbuddet. Ordningen evalueres sammen med lederen i starten af det 
nye år, og derefter ønsker udvalget, at flere interesserede AA-ere indgår i udvalgets arbejde. 
Interesserede kan henvende sig til Kurt og Poul eller på mail: aainraad.od@gmail.com 
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 KK-udvalget - Kirkens Korshærs varmestuer og herberg (Trine, Chris, Henrik N., John, Hans Henrik, 
Uffe og Niels)   
Niels redegjorde kort for udvalgets arbejde med at synliggøre AA via informationsmateriale på 

Kirken Korshærs væresteder og herberg i Odense. Niels orienterede endvidere om, at der hver 

torsdag kl. 20-21 kommer 2 AA-ér på herberget og drikker kaffe og snakker med brugerne, alt efter 

aftale med ledelsen. Der er etableret en rotationsordning på herberget, og én gang om året holdes 

der evalueringsmøde med forstanderen. Niels oplyste endelig, at varmestuen i Pantheonsgade er 

flyttet til Østergade på samme adresse som nat-herberget. 

Interesserede i gruppens arbejde kan henvende sig til gruppens medlemmer eller på gruppens 

mail: odaaserv0101@gmail.com 

 Fælles mødelister.  Sven omdelte opdaterede mødelister, idet der er ændrede tidspunkter for 2 af 
møderne i Odense. Der er lagt 100 stk. af de opdaterede mødelister på Hunderupvej. Husk at alle 
grupper og udvalg gratis kan få tildelt ajourførte mødelister hos Sven!! Skriv evt. en mail til 
intergrupperådet, som vil være behjælpelig med kontakten. Intergrupperådets mail 
aainraad.od@gmail.com. 
 

 BrugernesBazar: Niels og John orienterede om, at vi igen i år deltog i det årlige arrangement i 
Kongens Have. Vi havde ansøgt om og fået en ydmyg stand, hvor 10 AAèr indgik aktivt og på skift 
efter plan. Arrangementet var fra 9-17. På dagen benyttede vi det samme materiale, som bruges i 
de forskellige udvalg. Der var bud efter materialet, og ca. 75 personer kom forbi standen. 
Intergrupperådets mail aainraad.od@gmail.com. 
 

 AA-møder på St. Dannesbo. John og Niels fortalte om de igangværende bestræbelser på at få 
etableret et AA-møde på St. Dannesbo. Der er ca. 60 beboere, og på baggrund af erfaringer fra 
Irland forsøges etableret åbne møder, hvor 2-3 AA-ere fortæller om hvordan det var, hvad gjorde 
vi, og hvordan er det nu. Der skal være aftale med ledelsen på St. Dannesbo inden igangsætning, 
ligesom der skal være aftaler om transport, kaffe etc. 
Foruden John og Niels består udvalget af Chris og Uffe, og Bjarne T. samt Ellen-Margrethe meldte 
sig som interesserede i at deltage i udvalget, der holder næste møde i nær fremtid. 
 

Ad.6: Økonomiredegørelse ved kasserer (Trine): Trine redegjorde for vores økonomi, som dækker 
igangsatte aktiviteter samt et samlet ikke øremærket beløb på ca. 600 kr., jf. vedlagte regnskab. På den 
baggrund besluttede Intergruppemødet at reservere 600 kr. til temamøder, nye aktiviteter samt trykning. 
Trine takkede afslutningsvis fredags-gruppen kl. 17 i Ansgar for bidraget til Intergruppen. 
 
Ad.7: Orientering om indkommen post på Intergrupperådets mail aainraad.od@gmail.com. 
Poul orienterede om, at indkommen post på mailen ekspederes af Interrådets medlemmer på skift. Poul 
har således siden sidste møde i Intergruppen sørget for ekspedition af henvendelser på mailen fra en 
socialrådgiverstuderende om interview af en AA-er samt diverse post fra Intergruppe-Kolding vedr. 
indbydelser mv. (fremgår også i SYDern). Frem til næste møde i Intergruppen vil Niels sørge for 
postekspeditionen. 

Ad.8: Forslag om kommende temamøder/-arrangementer 
Udsat til næste møde 
 
Ad.9: Eventuelt 
Udsat til næste møde 
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Ad.10: Næste møde i Intergruppe Odense 
 Blev fastlagt til lørdag den 1. februar 2014 kl. 9:30-12:30 på Hunderupvej 45, hvor der vil blive afholdt et 
temamøde for alle AA-ere i Odense. Planlægning og gennemførelse af temamødet forestås af 
Intergrupperådet. 
Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 6. januar 2014. 

 

Med venlig hilsen 

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

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. 
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