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Referat af møde i Intergruppe Odense på Hunderupvej lørdag den 6-6-2015 

Deltagere: Trine, Niels L., Preben, Kurt, John og Poul B. 

Ad.1: Velkomst ved John 

 Oplæsning af AA`s formålserklæring 

 Oplæsning af Intergruppens formål 

 Betroede tjenere i Intergrupperådet 
En velfortjent tak til Ellen-Margrethe, der er udtrådt af rådet. 

Ad.2: Mødeleder-John, ordstyrer- Niels L., referent-Poul 

Ad.3: Referat fra sidste ordinære møde 28.-02.-2015. 
Blev godkendt uden bemærkninger.  
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: Kurt orienterede om status i Åben Info, herunder at der p.t. er en beholdning 
på ca. 2.100 kr., der bruges til sommerens annoncering. I de seneste måneder har der været 3-4 
personer, der har kontaktet Åben Info.  
Åben Information har dagsordener og referater på www.AA-Syd.dk. 
 

 Sygehusudvalget: (Wickie og Niels V.): Intet nyt.     
Henvendelse kan ske til Wickie eller Niels eller på mail: aainraad.od@gmail.com 
 

 Alkoholambulatorieudvalget: (Trine, Niels L., Kurt, Lars Bo og Poul B.). Niels L. orienterede om 
status på ambulatoriet, hvor i alt 20 brugere har benyttet sig af tilbuddet om frivilligt at få en snak 
med de 2 AAére, der hver onsdag formiddag sidder i lånt lokale på stedet. 
Henvendelse kan ske til Trine, Niels L., Lars Bo, Kurt og Poul eller på mail: 
aainraad.od@gmail.com 
 

 KK-udvalget - Kirkens Korshærs varmestuer og herberg (Jesper, Julian, John, Uffe og Niels V.). 
John redegjorde for udvalgets arbejde med at synliggøre AA via informationsmateriale på Kirkens 
Korshærs væresteder og herberg i Odense. Der følges som sædvanligt op på vedligeholdelse af 
beholdningen af ajourførte brochurer mv. på stederne.  
Interesserede i gruppens arbejde kan henvende sig til gruppens medlemmer eller på gruppens 
mail: aainraad.od@gmail.com 
 

 Fælles informationsmateriale, litteratur og mønter (Sven, Ole og Lars Bo). Intet nyt. 
 Intergruppens mail aainraad.od@gmail.com. 
 

 AA-møder på St. Dannesbo (Chris, Ellen-Margrethe, Sara, Uffe, Henrik, Lars Bo og Niels V.). Intet 

nyt. Intergruppens mail aainraad.od@gmail.com. 
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 AA-materiale på hovedbiblioteket, Sct. Nicolaitjenesten og Turistkontoret (Niels V., Sven og Lars 
Bo). Informativt AA-materiale er fremlagt inklusivt ajourførte mødelister og etiket om Åben Info. 
Intergruppens mail aainraad.od@gmail.com. 
 

 Brugernes Bazar 2015 
Der er modtaget invitation til deltagelse i lighed med tidligere år. Datoen er onsdag den 26. august i 
Kongens Have. AA Odense er via Intergruppen tilmeldt med en bod. John og Niels V. er tovholdere 
og koordinerer AA´s stand ved arrangementet. 
 

 Praktiserende læger (Preben og John) 
På baggrund af en oplevelse hos egen læge redegjorde Preben for status vedrørende sit initiativ 
med at få optaget henvisning til AA i den lægehåndbog, som Region Syddanmark udsender til de 
praktiserende læger i regionen. Formålet er at synliggøre AA overfor de praktiserende læger som 
en ligeværdig mulighed for at få hjælp til den lidende alkoholiker. I relation til det videre arbejde 
med sagen indgår Preben og John i et nyt udvalg, der tilføres 300 kr. i lighed med øvrige udvalg.  
 

 Ad.6: Økonomiredegørelse ved kasserer (Trine): Trine redegjorde for vores økonomi, som dækker 
igangsatte aktiviteter samt et samlet ikke øremærket beløb på 1.440 kr., jf. vedlagte regnskab. Der 
var enighed om, at der fortsat skal være 300 kr. til rådighed for hvert udvalg. På den baggrund 
besluttede Intergruppemødet, at udvalget vedrørende de praktiserende læger tilføres 300 kr., og 
1.000 kr. tilføres Regionen. 
Grupperne onsdag kl. 19 og søndag kl. 19 takkes for bidrag til Intergruppen. 

 
Ad.7: Orientering om indkommen post på Intergrupperådets mail aainraad.od@gmail.com. 
Trine orienterede om indbydelse til Brugernes Bazar 2015 samt fremsendte referater fra møde i Åben Info i 
marts og afholdt temadag i Kolding den 9. april (er udsendt til orientering). Intergruppe Kolding (Gorm) får 
fremover også tilsendt vores dagsordener og referater på mail. 
 
Ad.8: Forslag fra sidste møde, jf. referat fra den 22. november 2014 
 

a. Fælles arrangementer for AAér i Odense 
Udsættes til næste møde. 
 

b. Tiltag til styrkelse af samspillet mellem grupperne i Odense og Intergruppen 
Til mødet i Intergruppen den 22. november 2014 havde Trine udarbejdet oplæg til Intergruppen om 
tiltag til styrkelse af samspillet mellem grupperne og Intergruppen. Oplægget fremgår af bilag til 
referatet fra mødet den 22/11-14. 
John og Poul redegjorde for orienteringen på fredagsmødet kl. 17 i Ansgar. Gruppen var positiv 
indstillet overfor at udpege en grupperepræsentant til Intergruppen, men valgte på grund af lavt 
fremmøde at vente til senere. Sagen afventer herefter næste møde i Intergruppen.  
 

Ad.9: Eventuelt 
Intet.  
 
Ad.10: Næste møde i Intergruppe Odense 
 Næste møde blev fastsat til onsdag den 9. september kl. 15.00 til 17.00 i Ansgar Kirkes Sognegård. 
Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 17. august 2015. 

Mødet blev afsluttet med ”Ansvarlighed” og Sindsrobønnen. 
 
Med venlig hilsen Intergrupperådet (Trine, John og Poul B.) 
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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 ODENSE 

kontonr:5391-0520990   Regnskab for perioden 28-02-2015 TIL 06-06-2015 

 Dato INTERGRUPPEN Ind Ud Rest 

06-06-2015 Saldo bankkonto 3435,47   

 Øremærket    

 - Intergruppen  364,25  

 - Mødelister/info-materiale  392,00  

 - KK  296,50  

 - Ambulatoriet  296,50  

 - OUH-udvalget  346,00  

 - Brugernes Bazar  300,00  

  3435,47 1995,25 1440,22 

 

22-11-14 Ej øremærket efter sidste møde 778,00   

I perioden 

28/2-15 til 6/6-15 

HATTEPENGE FRA GRUPPERNE I 

ODENSE 

   

18-03-15 Søndag kl. 19 400,00   

04-05-15 Onsdag kl. 19 250,00   

     

28-02-15 Overskud v. sidste møde 
hattepenge 112,-kr  - 

(kaffe 50,-kr - kage 50,-kr) fratrukket 
Kaffe/kage 

12,00   

28-11-14 Renter/afrund-diff. 0,22   

06-06-15 Ej øremærket 1440,22   

 

 

INTERGRUPPEN DETAIL FOR UDVALG 

hvor der har været bevægelser siden 28-02-15 
 

Dato INTERGRUPPEN Ind Ud rest 

28-02-15 Saldo 194,25   

28-02-15 Tildelt v. int.md.28-02-15 200,00   

14-04-15 Tryk-ref 15-1 

 

 30,00  

06-06-15 Saldo   364,25 

 

Dato mødelister og Info-materiale Ind Ud rest 

28-02-14 Saldo 437,00   

30-03-15 Tryk v. Sven  45,00  

06-06-15 Saldo   392,00 

 

 

Dato Brugernes Bazar Ind Ud rest 

28-02-2015 Saldo 0   

28-02-2015 Tildelt på intergruppemødet 

28-02-2015 

300,00   

06-06-15 saldo   300,00 

 

 


