
 

 

 

 

 

 

Møde i Intergruppe Odense – for alle grupper og alle AAèr 

onsdag den 24. februar 2016 kl. 15.00-17.00 i Ansgar Kirkes Sognegård, Sdr. Boulevard 1, 5000 Odense C 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst ved John 

 Oplæsning af AA`s formålserklæring 

 Oplæsning af Intergruppens formål 

 Betroede tjenere i intergrupperådet 

 

2. Valg af mødeleder, ordstyrer og referent 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde den 18-11-2015 (Se www.aa-syd.dk ) 

 

4. Præsentationsrunde (Tillidsposter og hjemmegruppe) 
 

5. Nyt fra igangværende og nye aktiviteter/udvalg: 

 Åben information, foreslås behandlet særskilt under pkt. 6 

 Sygehusudvalget (Wickie og Niels V.) 

 Alkoholambulatorieudvalget (Trine, Niels L., Kurt, Uffe, Dorrit og Poul B.) 

 Fælles mødelister, litteratur og mønter (Sven og Ole) 

 AA-materiale på hovedbiblioteket, Sct. Nicolaitjenesten og turistkontoret (Lars Bo, Sven og Niels V.) 

 Information til praktiserende læger (Preben og John) 

 

6. Hvad gør Intergruppen, når Åben Information lukker pr. 1. marts 2016? 

 

7. Økonomiredegørelse ved kasserer, herunder fordeling af midler til udvalgene (Trine) 
 

8. Orientering om indkommen post på Intergruppens mail aainraad.od@gmail.com (Poul) 
 

9. Styrkelse af samspillet mellem grupperne i Odense og Intergruppen 

På mødet forelægges konkret forslag til mailadresser til grupperne i Odense.  
       

10. Eventuelt 

Til inspiration for Intergruppens og udvalgenes arbejde vedlægges 2 artikler fra BOX 334. 

 

11. Fastsættelse af næste møde i Intergruppe Odense 

 

12. Afslutning med ”Ansvarlighed” og Sindsrobønnen 

 

Med venlig hilsen 
Intergrupperådet (Trine, John og Poul B.) 

Kontakt til og information om Intergruppe Odense kan fås på  

       AA-Syds hjemmeside www.aa-syd.dk Mail til gruppen: aainraad.od@gmail.com 

 

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

mellem AA grupperne i Odense samt nedsætte udvalg, der tjener fællesskabet i Odense.  Det primære 

formål med Intergruppen i Odense er, at støtte AA grupperne i Odense til at bringe budskabet videre til 

alkoholikeren som stadig lider. 
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