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Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014

 

Deltagere: Uffe, Asger, Niels V., Trine, John, Kurt, 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-Trine, referent-Poul 

Ad.3: Referat fra sidste ordinære møde 9.-11.-2013 samt temamøde den 1.-2.-2014 blev godkendt.  
Referaterne kan ses på www.AA-Syd.dk  

Ad. 4: Præsentationsrunde (tilknytning til gruppe, tilknytning til udvalg eller anden AA service) 
Niels V. orienterede om, at han som følge af rotationsprincippet er udtrådt af Intergrupperådet efter 3½ år. 
En velfortjent tak til Niels for hans store og engagerede arbejde. 

Ad. 5: Redegørelser fra igangværende aktiviteter/udvalg: 

 Åben information: Sven redegjorde for status i Åben Info, herunder om, at fremmødet og 
økonomien p.t. er på et meget lavt niveau. I den gratis ”annonce” i ugeavisen er der ikke 
henvisning til vagttlf. eller hjemmeside, kun tidspunkt og sted for Åben Info på Hunderupvej. Der 
er tidligere formuleret en ny annonce med henvisning til både vagttlf. og hjemmeside, som kan 
indrykkes mod betaling. Det blev bemærket, at Åben Info er selvstyrende med egen økonomi, og 
at alle grupper i Odense gennem tiden har bidraget med tilskud.  
Åben information har dagsordener og referater på www.AA-Syd.dk. 
 

 Sygehusudvalget: (Wickie, Niels V. og Sven): Sven redegjorde for arbejdet på OUH/PSYK, hvor der 
ca. hver 2. uge suppleres med materiale på afdeling S og Psyk-Info. Niels orienterede om 
henvendelse til OUH´s ledelse, der har svaret tilbage med navne på kontaktpersoner samt 
tilladelse til, at der placeres AA-materiale på skadestuen og sengeafdelingen på afdeling S. Niels 
oplyste supplerende, at der på Psyk´s hjemmeside er information om og henvisning til AA og de 
forskellige kontaktoplysninger (hjemmeside, vagttlf., mødelister mv .).   
Henvendelse kan ske til Wickie, Sven eller Niels eller på mail: aainraad.od@gmail.com 
 

 Alkoholambulatorieudvalget: (Trine, Niels L., 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, 
der er til rådighed for information mv. i et lånt lokale på ambulatoriet. I det halve år, hvor 
ordningen har fungeret, har 7 brugere benyttet sig af tilbuddet. Trine og Niels L. er indtrådt i 
udvalget fra marts måned. Ordningen er aftalt evalueret med lederen af ambulatoriet til august. 
Henvendelse kan ske til Trine, Niels L. Kurt og Poul eller på mail: aainraad.od@gmail.com 
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 KK-udvalget - Kirkens Korshærs varmestuer og herberg (Chris, Henrik N., Jesper, Julian, John, Uffe 
og Niels V.) John redegjorde for udvalgets arbejde med at synliggøre AA via informationsmateriale 
på Kirken Korshærs væresteder og herberg i Odense. Niels orienterede om afholdt møde med 
lederen af herberget, der klart gav udtryk for ønske om, at der fortsat kommer 2 AA-ér på 
herberget og drikker kaffe og snakker med brugerne, alt efter aftale med ledelsen. Jesper og Julian 
er indtrådt i udvalget og indgår i vagtplanen på herberget. 
Interesserede i gruppens arbejde kan henvende sig til gruppens medlemmer eller på gruppens 
mail: aainraad.od@gmail.com 
 

 Fælles mødelister.  Sven orienterede om opdaterede mødelister på Hunderupvej, og at alle 
grupper og udvalg gratis kan få tildelt ajourførte mødelister, som er finansieret af Intergruppen.  
Intergrupperådets mail aainraad.od@gmail.com. 
 

 BrugernesBazar i august 2014: John orienterede om, at der igen i år er modtaget invitation til det 
årlige arrangement i Kongens Have, og at vi deltager. John og Niels V. er tovholdere. 
Intergrupperådets mail aainraad.od@gmail.com. 
 

 AA-møder på St. Dannesbo (Chris, Ellen-Margrethe, Sara, Uffe, Henrik og Niels V.). Niels fortalte 
om afholdt AA-møde på St. Dannesbo i januar. På baggrund af erfaringer fra Irland blev mødet 
afholdt som et åbnet møde, hvor nogle AA-ere fortalte om hvordan det var, hvad vi gjorde, og 
hvordan det er nu. Der skal være aftale med ledelsen på St. Dannesbo inden etablering af et 
egentligt fast møde. 
 

Ad.6: Økonomiredegørelse ved kasserer (Trine): Trine redegjorde for vores økonomi, som dækker 
igangsatte aktiviteter samt et samlet ikke øremærket beløb på ca. 1.200 kr., jf. vedlagte regnskab. Der var 
enighed om at der skal være 300 kr. til rådighed for hvert udvalg samt 300 kr. til trykning af dagsordener og 
referater samt trykning af diverse kontaktoplysninger (Åben Info, vagttlf., hjemmeside og mødelister). På 
den baggrund besluttede Intergruppemødet at reservere 300 kr. til BrugernesBazar, 50 kr. til 
sygehusudvalget, 50 kr. til ambulatorieudvalget samt 280 kr. til trykning mv. Desuden tilføres 500 kr. til 
Åben Info. Trine takkede afslutningsvis de 3 grupper, der har bidraget til Intergruppens aktiviteter. 
(onsdagsgruppen kl. 19 i Skt. Hans, fredagsgruppen kl. 17 i Ansgar og søndagsgruppen kl. 19 i Skt. Hans) 
 
Ad.7: Orientering om indkommen post på Intergrupperådets mail aainraad.od@gmail.com. 
John orienterede om, at indkommen post på mailen ekspederes af Intergrupperådets medlemmer på skift. 
John har siden marts sørget for ekspedition af henvendelse på mailen fra ledelsen på OUH vedrørende 
navne på kontaktpersoner og placering af AA-materiale på skadestuen og på sengeafdeling S. Desuden har 
han ekspederet indbydelse til Brugernes Bazar samt diverse post, bl.a. fra regionen og Intergruppen i 
Kolding vedr. referater, indbydelser mv. (fremgår også i SYD´eren). Der var enighed om, at Intergrupperådet 
til næste møde udarbejder forslag til procedure for besvarelse af indkomne mails, der vedrører udvalgene. 

Ad.8: Forslag om kommende temamøder/-arrangementer 
Niels V. orienterede om ønske fra en gruppe om afholdelse af et forårsarrangement på Engen for alle AAére 
og pårørende i Odense. 
 
Ad.9: Eventuelt 
Sven oplyste, at Hunderupvej 45 fejrer 10 års jubilæum den 1. maj. Der vil i den anledning blive bragt en 
artikel i Stiftstidende, og der vil senere komme nærmere information om et arrangement på Hunderupvej. 
Sven orienterede endvidere om, at han har lagt mødelister på Psyk-Info i Jernbanegade og på 
Turistkontoret. 
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Niels V. orienterede tilsvarende om, at han har lagt mødelister samt kontaktoplysninger på 
Hovedbiblioteket i OBC samt ved Sct. Nicolai Tjenesten i Odense. 
 
Ad.10: Næste møde i Intergruppe Odense 
 Blev fastlagt til lørdag den 14. juni 2014 kl. 14:30-16:30 i Ansgar Kirkes Sognegård, Sdr. Boulevard 1. 
Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 12. maj 2014. 

 

Med venlig hilsen 

Intergrupperådet (Trine, Ellen-Margrethe, 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 

 

lntergruppe 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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Intergruppen 

Kontonr.: 5391-0520990             REGNSKAB                               FOR PERIODEN            09-11-2013 - 05-04-2014 

 

 

 

dato bilag INTERGRUPPEN ind ud rest 

05-04-14 
 

 Saldo Bankkonto 2771,75    

  Øremærket     

  - intergruppe  463,25  

  - fælles mødelister  163,50  

  - KK  296,50  

  - Ambulatorie  297,50  

  - OUH-sygehuset  296,00  

  - Brugernes Bazar      12,00  

      

   2771,75 1528,75 1243,00 

      

      

      

      

      

09-11-13  Ej øremærket efter sidste 
møde 

18,48   

  HATTEPENGE FRA 
GRUPPERNE I ODENSE 

   

22-11-13  - AA-onsd skt. Hans 250,00   

16-12-13  - AA OD FRE 17 
ANSGARG 

500,00   

06-02-14  - AA sønd. Skt. hans 400,00   

      

   
Øvrige indtægter 
 

   

09-11-13  Overskud v. Møde 09-11-13 
Fratrukket kaffe/kage 

70,00   

29-11-13  renter 4,72   

      

05-04-14  Ej øremærket  1243,20   
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Intergruppen 

Kontonr.: 5391-0520990             REGNSKAB                               FOR PERIODEN            09-11-2013 - 05-04-2014 

Detail øremærkede UDVALGENE 

 

dato bilag INTERGRUPPEN ind ud rest 

09-11-13  saldo   170,- 

  Bevilling v. Møde 9/11-13 600,-  770,- 

20-12-13  Tryk   36,- 734,- 

01-02-14  Tema-dag  647,75 86,25 

01-02-14  Hattepenge v. temadag 449,-  535,25 

11-02-14  Tryk dags. 14-1  36,- 499,25 

11-02-14  Tryk ref 14-1  36,- 463,25 

      

05-04-14  Saldo   463,25 

      

      

dato bilag Fælles Mødelister ind ud rest 

09-11-13  saldo   413,00 

11-11-13  Tryk v. Svend  182,- 231,- 

20-01-14  Tryk v. svend  67,50 163,50 

      

05-04-14  Saldo   163,50 

      

      

      

dato bilag Kirkens Korshærs Udvalget ind ud rest 

09-11-13  saldo   296,50 

      

      

dato bilag Ambulatoriet Udvalget ind ud rest 

09-11-13  saldo   297,50 

      

      

dato bilag OUH- sygehusudvalget ind ud rest 

09-11-13  saldo   296,00 

      

      

dato bilag Brugernes Bazar ind ud rest 

09-11-13  saldo   12,- 

      

      

 

 


