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Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 14.-6.- 2014

 

Deltagere: Trine, Kirsten M.,  John, Kurt, Sven, Lars Bo 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 5.-4.-2014 blev godkendt.  
Referaterne kan ses 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: Sven redegjorde for status i Åben Info, herunder at der har været 2 fremmødte 
siden nytår. Bidrag fra grupper udenfor Hunderupvej har betydet, at der p.t. kan indrykkes 
annonce mod betaling. Det blev bemærket, at der er en fast stab af vagter, og at vagter til Åben 
Info naturligvis kan komme fra alle grupper i Odense 
Det blev aftalt, at Sven fremover sørger for, at der til fri afbenyttelse for alle grupper placeres 
brochuren ”Er der en alkoholiker i dit liv” på Hunderupvej sammen med mødelister og mærkat om 
Åben Info. Øvrige AA-materialer og mønter kan ligeledes rekvireres på Hunderupvej. 
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 P og S samt på Psyk-Info. Han orienterede 
endvidere om afholdt møde med lederen af sengeafdelingen på afdeling S, og som følge heraf vil 
lederen sørge for information til personale og patienter om mulighederne i AA.   
Henvendelse kan ske til Wickie, Sven eller Niels eller på mail: aainraad.od@gmail.com 
 

 Alkoholambulatorieudvalget: (Trine, Niels L., Kurt og Poul B.). Poul orienterede om status på 
ambulatoriet. I det 3/4 år, hvor ordningen har fungeret, har i alt 8 brugere benyttet sig af tilbuddet 
om frivilligt at få en snak med 2 AAére, der hver onsdag formiddag sidder i lånt lokale på stedet. 
Ordningen er aftalt evalueret med lederen af ambulatoriet til august. 
Poul orienterede endvidere om, at en kortfattet skriftlig information om AA er sendt til alle 
sagsbehandlerne på området via chefen for misbrugsområdet i Odense Kommune 
Henvendelse kan ske til Trine, Niels L. Kurt og Poul eller på mail: aainraad.od@gmail.com 
 

 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. Det overvejes p.t., om der i relation til 
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brugerne fortsat er behov for ugentlige besøg på herberget i Benedictsgade, eller om man kan 
nøjes med hver anden uge eller evt. månedligt. 
Interesserede i gruppens arbejde kan henvende sig til gruppens medlemmer eller på gruppens 
mail: aainraad.od@gmail.com 
 

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

 BrugernesBazar den 27. august 2014: John orienterede om, at vi igen i år er tilmeldt til det årlige 
arrangement i Kongens Have. 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.). 
Orientering om status udsat til næste møde. 
 

 Erfaringer med AA-materiale på hovedbiblioteket, Sct. Nicolaitjenesten og turistkontoret: 
Poul læste mail fra Niels V. op om status. Niels V. vil i juli sørge for, at der på de 2 førstnævnte 
steder placeres relevant materiale, og at der suppleres op hen ad vejen. 
Sven vil efter sommerferien kontakte turistkontoret med henblik på, at der placeres mødelister der.  
 

Ad.6: Økonomiredegørelse ved kasserer (Trine): Trine redegjorde for vores økonomi, som dækker 
igangsatte aktiviteter samt et samlet ikke øremærket beløb på 986,50 kr., jf. vedlagte regnskab. Der var 
enighed om at der fortsat skal være 300 kr. til rådighed for hvert udvalg. Desuden er der afsat 300 kr. til 
trykning af dagsordener og referater samt trykning af mødelister, mærkater og kontaktoplysninger (Åben 
Info, vagttlf., hjemmeside og mødelister). På den baggrund besluttede Intergruppemødet at der tilføres 900 
kr. til Åben Info. Trine takkede afslutningsvis de 2 grupper, der har bidraget til Intergruppens aktiviteter. 
(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 således 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). 
På mødet blev fremlagt forslag til procedure for besvarelse af indkomne mails, der vedrører udvalgene. 
Intergruppen besluttede på mødet, at forslag 2 skal være gældende fremover, jf. vedlagte. 

Ad.8: Forslag om kommende temamøder/-arrangementer 
Intet. 
 
Ad.9: Eventuelt 
Kirsten M. refererede fra den afholdte servicekonference, bl.a. om arbejdsmetode og vedtagelser på 
konferencen. Det blev således vedtaget, at brochuren ”Er der en alkoholiker i dit liv” fremover er gratis. Til 
næste møde i Intergruppen overvejes det, om information fra regionen og evt. hovedservice fremover skal 
være et fast punkt på Intergruppens dagsorden. 
 
Ad.10: Næste møde i Intergruppe Odense 
 Blev fastlagt til lørdag den 6. september 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 11. august 2014. 
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Mødet blev afsluttet med ”Ansvarlighed” og Sindsrobønnen. 
 

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 INTERGRUPPEN ind ud rest 

14-06-14 

 

Saldo Bankkonto 3047,75  
  

 

Øremærket  
   

 

 intergruppe 
 

407,25 
 

 

 fælles mødelister 
 

353,- 
 

 

 KK 
 

296,50 
 

 

 Ambulatorie 
 

346,50 
 

 

 OUH-sygehuset 
 

346,- 
 

 

 Brugernes Bazar    
 

312,- 
 

  

3047,75  2061,25 986,50 

09-11-13 Ej øremærket efter sidste møde 63,20 
  

 

HATTEPENGE FRA GRUPPERNE I ODENSE 
   

23-04-14  AA OD FRE 17 ANSGARG 500,00 
  

27-05-14  AA sønd. Skt. hans 400,00 
  

 

 

Øvrige indtægter 
 

   

05-04-14 Overskud v. Møde 05-04-14 

Fratrukket kaffe/kage 

22,00 
  

 

afrundings-difference 1,30 
  

05-04-14 Ej øremærket  986,50 
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Intergruppen 

Kontonr.: 5391-0520990             REGNSKAB          FOR PERIODEN      05-04-2014 til 14-06-14 

Detail øremærkede UDVALGENE 

 

dato INTERGRUPPEN ind ud rest 

05-04-14 saldo 
  

463,25 

07-04-14 Tryk dags. 14-2 
 

10,- 
 

19-05-14 Tryk ref 14-2 
 

36,- 
 

02-06-14 tryk dags. 14-3 
 

10,- 
 

05-04-14 Saldo 
  

407,25 

dato Fælles Mødelister ind ud rest 

05-04-14 saldo 
  

163,00 

05-04-14 bev. på int.md.05-04-14 280,- 
  

07-04-14 Tryk v. Svend 
 

45,- 
 

14-06-14 Tryk v. svend 
 

45,- 
 

14-06-14 Saldo 
  

353,- 

dato Kirkens Korshærs Udvalget ind ud rest 

05-04-14 saldo 
  

296,50 

dato Ambulatoriet Udvalget ind ud rest 

05-04-14 saldo 
  

297,50 

05-04-14 bev. på int.md.05-04-14 50,-   

14-06-14 Saldo 
  

346,50 

dato OUH- sygehusudvalget ind ud rest 

05-04-14 saldo 
  

296,00 

05-04-14 bev. på int.md.05-04-14 50,- 
  

14-06-14 Saldo 
  

346,- 

dato Brugernes Bazar ind ud rest 

05-04-14 saldo 
  

12,- 

05-04-14 bev. på int.md.05-04-14 300 
  

14-06-14 Saldo 
  

312,- 
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Forslag til procedure for besvarelse af indkomne mails, der vedrører udvalgene 

 

Baggrund: På sidste møde i Intergruppen den 5. april blev det vedtaget, at 

Intergrupperådet til mødet den 14. juni 2014 udarbejder forslag til procedure for 

besvarelse af post, der vedrører udvalgene. 

I Interrådet er forholdet drøftet nogle gange, og på baggrund heraf er der 

udarbejdet følgende konkrete forslag: 

Hovedprincip: Kompetence og ansvar skal følges ad, dvs. at post på Intergruppens 

mail, der ligger indenfor udvalgenes kompetenceområde, også skal besvares af 

udvalgene – og ikke af Interrådet, som alene har ansvaret for dagsordener og 

referater til Intergruppens møder samt varetagelse af betalinger og udarbejdelse af 

oversigter over Intergruppens økonomi 

Kompetence: Retten til at disponere indenfor givne rammer fastlagt af Intergruppen 

Ansvar: Pligt til at disponere indenfor de givne (økonomiske) rammer fastlagt af 

Intergruppen 

I praksis ses 2 muligheder: 

1. En repræsentant for alle udvalg får adgang til postkassen og dermed også pligt til 

at følge med i og besvare indkommen post, der vedrører det enkelte udvalg, 

herunder kvitteringer for indkommen post 

 

2. Interrådets ”postmester” har pligt til at sende indkommen post til en 

repræsentant for de enkelte udvalg, såfremt dette er indenfor udvalgets 

kompetenceområde. Besvarelse af posten foretages derefter af udvalget. 

Interrådets ”postmester” kan evt. bemyndiges til at sende kvittering for 

modtagelse af indkommen post til afsenderen. 

Denne løsning kræver, at ”postmesteren” har mailadresser på repræsentanter 

for alle udvalg 

 

Beslutning: Forslag 2 vedtaget af Intergruppen på mødet den 14. juni 2014 


