
1 
 

Referat af møde i Intergruppe Odense på Hunderupvej 45 onsdag den 25-05-2016

 

Deltagere: Niels L., Uffe, John, Trine, Niels V., Dorrit, Ib, Lars Bo, Poul N., Ove og Poul B. 

Ad. 1: Velkomst ved John 

 Oplæsning af AA`s formålserklæring 

 Oplæsning af Intergruppens formål 

Ad. 2: Mødeleder-John, ordstyrer-Uffe, referent-Poul B. 

Ad. 3: Referat fra sidste ordinære møde den 24-02-2016 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: 

 Sygehusudvalget: (Wickie, Lars Bo og Niels V.): Indtil videre anses det for vigtigt at vedblive med at 
synliggøre AA på sygehuset på afdeling S og ved Psyk. Info. Niels V. efterlyste en afløser, som han 
gerne vil ”oplære”, og Lars Bo meldte sig.   
Henvendelse kan ske til Wickie, Lars Bo og Niels V.  
 

 Alkoholambulatorieudvalget: (Trine, Dorrit, Uffe, Niels L., Kurt og Poul B.). Poul B. orienterede om status 
på Ambulatoriet. Siden sidste møde i Intergruppen har der været 3 fremmødte brugere, og i de 2½ 
år, hvor ordningen har fungeret, har i alt 30 brugere således benyttet sig af tilbuddet om frivilligt at 
få en snak med 2 AA-ér, der hver onsdag formiddag sidder i lånt lokale på stedet. 
Muligheden for at etablere et egentligt AA-møde på Ambulatoriet blev drøftet, herunder om det i 
givet fald kan blive udenfor Ambulatoriets åbningstid for at undgå en sammenblanding med 
Ambulatoriets virksomhed. Flere mødedeltagere udtrykte vilje til at forpligte sig til at komme til et 
sådant møde. Mødet vil i givet fald blive etableret i samarbejde med Ambulatorieudvalget. Det 
blev herefter vedtaget, at forslaget sættes på dagsordenen til næste møde i Intergruppen.  
Henvendelse til Trine, Dorrit, Uffe, Niels L., Kurt og Poul.  
 

 Fælles mødelister, litteratur og mønter (Sven og Lars Bo). Lars Bo orienterede om, at han overtager 
litteraturposten efter Ole. Sven sørger for reviderede mødelister. Husk at alle grupper og udvalg 
gratis kan få tildelt ajourførte mødelister finansieret af Intergruppen.  
Henvendelse til Sven og Lars Bo. 
 

 Erfaringer med AA-materiale på Hovedbiblioteket, Sct. Nicolaitjenesten og Turistkontoret: (Lars Bo, 

Sven og Niels V.) Niels V. orienterede om, at det fremlagte AA-materiale ajourføres ugentligt på 
Hovedbiblioteket, og der er en velvillig kontaktperson på stedet. Reviderede mødelister sendes til 
Sct. Nicolaitjenesten efter behov. Niels V. efterlyste en afløser, men ingen meldte sig. 

http://www.aa-syd.dk/
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Henvendelse til Lars Bo, Sven og Niels V. 
 

 Brugernes Bazar 2016 (Niels V. og John er tovholdere). Arrangementet afholdes i år den 30. august i 
Kongens Have. AA er tilmeldt med en stand i lighed med tidligere år. Der var en drøftelse af 
standens synlighed, herunder om man evt. skal bruge noget af det materiale, som udlånes af 
Hovedservice. Konklusionen blev, at tovholderne sørger for den fornødne synlighed, bl.a. ved brug 
af AA-symbolet og en tidligere udarbejdet plakat. Tovholderne vil i lighed med tidligere år 
planlægge vagterne på dagen, og skriver i den forbindelse ud til de deltagere, der før har været 
med i arrangementet, men alle er naturligvis velkomne.  

Ad. 6: Strategi for tilbud til den lidende alkoholiker - status 
Uffe og Niels V. påtog sig på sidste møde at udarbejde og iværksætte konkrete handlinger, særligt i relation 
til nykommere. På den baggrund orienterede Niels V. om, at man nu har iværksat en gratis omtale af tid og 
sted for Nykommermødet onsdag kl. 17.30 på Hunderupvej i Odense Avisen/Stifttidende under ”Det Sker” 
– naturligvis efter godkendelse af gruppesamvittigheden på Nykommermødet. Affødt heraf drøftede man 
på mødet nogle mere principielle aspekter af tiltaget i relation til traditionerne. 
 
Ad. 7: Økonomiredegørelse ved kasserer, herunder fordeling af midler til udvalgene (Trine): 
Trine redegjorde for vores økonomi, som dækker igangsatte aktiviteter samt et samlet ikke øremærket 
beløb på 877 kr., jf. vedlagte regnskab. Der var enighed om at der fortsat skal være 300 kr. til rådighed for 
hvert af de igangværende udvalg. På den baggrund besluttede Intergruppemødet, at Intergruppen tilføres 
200 kr. til tryk af dagsordener og referater, samt at der tilføres 600 kr. til Regionen.  Onsdag kl. 19 Hans 
Tausen takkes for bidraget til Intergruppens aktiviteter. 
 
Ad. 8: Orientering om indkommen post på Intergrupperådets mail aainraad.od@gmail.com. 
Poul B. orienterede om, at indkommen post på mailen ekspederes af Intergrupperådets medlemmer på 
skift. Poul har således ekspederet enkelte mails og indbydelser til diverse arrangementer samt en 
ansøgning om tilskud til et trinkonvent i april 2017, jvf. referatets pkt. 10: Eventuelt. 

Ad. 9: Styrkelse af samspillet mellem grupperne i Odense og Intergruppen - maillister 
Niels L. havde til sidste møde i Intergruppen udarbejdet forslag til en gratis mail-adresse til hver gruppe, der 
i så fald vil kunne fungere som bindeled mellem Intergruppen og grupperne i Odense. På mødet var der 
enighed om, at Niels L. nu opretter og dermed også reserverer de konkrete mailadresser, og at der 
udarbejdes konkrete forslag til information til grupperne. 

 
Ad. 10: Eventuelt 
En gruppe bestående af medlemmer fra AA, ACA, Alateen og Alanon arrangerede den 16. april 2016 et 
trinkonvent med ca. 100 deltagere. Gruppen ønsker at afholde et tilsvarende konvent i april 2017, og i mail 
af 19. maj 2016 har gruppen forespurgt, om Intergruppen vil være med til at dække eventuelt underskud. 
På mødet var der en overvejende stemning for at sætte sagen på dagsordenen til næste møde i 
Intergruppen, idet gruppen bag trinkonventet anmodes om at fremsende regnskab for det afholdte 
konvent i indeværende år samt budget for det planlagte konvent i april 2017. 
  
Ad.11: Næste møde i Intergruppe Odense 
 Er af Intergrupperådet fastlagt til onsdag den 7. september 2016 kl. 15:00-17:00 på Hunderupvej 45. 
Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 8. august 2016. 

Ad. 12: Mødet blev afsluttet med ”Ansvarlighed” og Sindsrobønnen. 
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Med venlig hilsen 

Intergrupperådet (Trine, Uffe, 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.  

Bilag: regnskab 
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INTERGRUPPEN ODENSE 

kontonr:5391-0520990   Regnskab   for perioden 24/02-2016 til 25/5-16 

 Dato INTERGRUPPEN Ind Ud Rest 

25/05-16 Saldo bankkonto 2362,97   

 Øremærket    

 - Intergruppen  234,00  

 - Mødelister/info-materiale  308,50  

 - Ambulatoriet  297,00  

 - OUH-udvalget  346,00  

 - Brugernes Bazar  300,00  

  2362,97 1485,50 877,47 

 

25/5-16 Ej øremærket efter sidste møde 332,00   

24/2-16 Hattepenge v. sidste møde 

145kr   - fratrukket Kaffe/kage 

(kaffe 50,-kr - kage 50,-kr)  

45,00   

I perioden 

 24/02-2016 til 

25/5-16 

HATTEPENGE FRA GRUPPERNE I 

ODENSE 

   

21/4-16 

 

Onsdag Hans Tausen 500,00   

25/5-16 Ej øremærket           877,00   

INTERGRUPPEN DETAIL FOR UDVALG 

hvor der har været bevægelser siden 18-11-15 

Dato INTERGRUPPEN Ind Ud Rest 

24/2-16 Saldo 310,00   

26/2-16 Tryk dagsorden 16-1  36,00  

26/4-16 Tryk referat 16-1  40,00  

24/2-16 Saldo   234,00 

 

Dato mødelister og Info-materiale Ind Ud rest 

24/02-16 Saldo 367,00   

30/3-16 Tryk v. Sven  27,00  

18/4-16 Tryk v. Sven  31,50  

25/5-16 Saldo   308,50 

 

 

Dato Udvalg for info til prakt. lægerNEDLAGT Ind Ud rest 

24/02-16 Saldo-overf. Til ej øremærket   300,00 

 

 


