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Referat af møde i Intergruppe Odense på Hunderupvej 45 onsdag den 17-05-2017

 

Deltagere: Niels L., Uffe, John, Lars Bo, Trine og Poul B. 

Ad. 1: Velkomst ved John 

x Oplæsning af AA`s formålserklæring 
x Oplæsning af Intergruppens formål 

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

Ad. 3: Referat fra sidste ordinære møde den 15-02-2017 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: Nyt fra igangværende og nye aktiviteter/udvalg: 

x Sygehusudvalget: (Wickie og Lars Bo): Lars Bo fortalte, at han er på afd. S (Ambulatoriet og 
sengeafsnittet) og Psyk.Info. hver måned, og som regel er der taget nogle brochurer/mødelister. 
Jack og Lena indtrådte i udvalget på sidste møde, men de er udtrådt igen. 
Henvendelse kan ske til Wickie og Lars Bo.  
 

x Alkoholambulatorieudvalget: (Trine, Dorrit, Uffe, Niels L., Kurt og Poul B.). Niels m.fl. orienterede om 
status på Ambulatoriet, herunder at der er afholdt det halvårlige evalueringsmøde den 29. marts 
med lederen af Ambulatoriet samt 2 sagsbehandlere. Konklusionsreferat er sendt til lederen. 
Henvendelse til Trine, Dorrit, Uffe, Niels L., Kurt og Poul.  
 

x Fælles mødelister, litteratur og mønter: (Lars Bo og Bjarne). Lars Bo orienterede om, at man er ved at 
etablere Mobilpay som en mulighed for at betale for litteratur og mønter samt hattepenge i forhold 
til grupperne på Hunderupvej. Lars Bo orienterede endvidere om, at der kun er trykt et mindre 
oplag af de nuværende mødelister, fordi der forventes snarlige ændringer. 
Henvendelse til Bjarne og Lars Bo. 
 

x AA-materiale på Hovedbiblioteket, Sct. Nicolaitjenesten og Turistkontoret: (John og Uffe). John 
orienterede om at han har tjekket beholdningen af mødelister på Hovedbiblioteket, der p.t. er 
flyttet til Musikbiblioteket på grund af ombygning på OBC. Han har ligeledes sat mødelister op på 
Bolbro biblioteksfilial. Uffe fortalte, at han har sat mødelister op på Næsby biblioteksfilial. 
Beholdningen af AA-materiale på Turistkontoret og Skt. Nicolaitjenesten er pt. på standby. 
Uffe indtræder i udvalget. 
Henvendelse til John og Uffe. 
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x Brugernes Bazar 2017: (John). John orienterede om invitation fra Rådet for Socialt Udsatte om AA-
Odense´s deltagelse i Brugernes Bazar, der afholdes i Kongens Have onsdag den 30. august. 
Invitationen udsendes til gruppernes mail samt til de AA-ére, der i tidligere år har deltaget i 
Brugernes Bazar, og på baggrund heraf udarbejder John en ”vagtliste” for dagen. 
 

x Skal Kirkens Korshær-udvalget genoplives? John orienterede om, at han sørger for ajourførte 
mødelister på KK´s varmestuer i Østergade og Nørregade, og på den baggrund besluttede 
Intergruppemødet, at udvalget som sådan ikke genopstår. 
 

 Ad. 6: Økonomiredegørelse ved kasserer, herunder fordeling af midler til udvalgene (Trine): 
Trine redegjorde for vores økonomi. Der er et beløb på 1.178 kr. til rådighed, 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 der tilføres 100 kr. til ”Intergruppen” og 120 kr. til ”Mødelister 
og Info-materiale”. Det resterende disponible beløb henstår til næste møde i Intergruppen. 
AA-gruppen onsdag kl. 19 i Hans Tausens Kirke takkes for bidraget. 
Trine meddelte, at hun fortsætter på kassererposten et år mere. 
 
Ad. 7: Orientering om indkommen post på Intergrupperådets mail aainraad.od@gmail.com. (Poul): 
Der er i den forløbne periode indkommet orientering om og invitation til Brugernes Bazar 2017. 

Ad. 8: Styrkelse af samspillet mellem grupperne i Odense og Intergruppen – konkrete forslag til 
temamøde. På mødet blev der drøftet forskellige muligheder for at afholde temamøde(r) med det formål 
at styrke samspillet mellem grupperne i Odense og Intergruppen, men da der på mødet ikke fremkom 
konkrete forslag udgår punktet. Det afsatte beløb på 300 kr. til temamøde tillægges som konsekvens heraf 
til det disponible beløb, som fordeles på næste møde i Intergruppen, jf. pkt. 6.  

 
Ad. 9: Eventuelt 

x Uffe orienterede fra det seneste møde i Regionen. Det blev besluttet fremover at sætte 
”Orientering fra Regionen” på dagsordenen til Intergruppens møder. 

x Lars Bo udsender fremover ”Servicenyt”  (fra Hovedservice) til gruppernes mail (fra 
Intergrupperådets mail). 

x Niels opfordrer, at grupperne ikke lægger deres møder på samme tidspunkter. 
x På baggrund af spørgsmål fra Trine var der enighed om, at der kan orienteres fra Intergruppen på 

den lukkede facebook-gruppe ”AA i Odense”.  
 

Ad.10: Næste møde i Intergruppe Odense 
 Blev på mødet fastsat til onsdag den 23. august 2017 kl. 14:30-16:30 i menighedslokalet ved Ansgar Kirke. 
Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 31. juli 2017. 

Ad. 11: Mødet blev afsluttet med ”Ansvarlighed” og Sindsrobønnen. 
 

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 
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lntergruppe Odenses formål: Intergruppe Odense er et forum, hvor AA-ére i Odense kan mødes og 
udveksle erfaringer mellem AA-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. 

INTERGRUPPEN ODENSE 

kontonr:5391-0520990   Regnskab   for perioden 15/2-17 til 17/5-17 

 Dato INTERGRUPPEN Ind Ud Rest 

17-5-17 Saldo bankkonto 2818,97   

 Øremærket    

 - Intergruppen  264,00  

 - Mødelister/info-materiale  184,00  

 - Ambulatoriet  297,00  

 - OUH-udvalget  346,00  

 - Brugernes Bazar  250,00  

 - Tema-Møde  300,00  
17-5-17  2818,97 1641,00 1178,00 
 

17/5-17 Ej øremærket efter sidste møde 15/2-17 397,97   

15/2-17 Hattepenge v. sidste møde 
130kr   - fratrukket Kaffe/kage 
(kaffe 50,-kr – kage/frugt 50,-kr)  

30,00   

I perioden 
15/2-17 til 17/5-17 

HATTEPENGE FRA GRUPPERNE I 
ODENSE 

   

17/5-17 ONSDAG HANS TAUSEN 750,00   

17/5-17 Ej øremærket(afrundet) 1178,00           

 
INTERGRUPPEN DETAIL FOR UDVALG 
hvor der har været bevægelser siden sidste intergruppemøde 15/2-17 
Dato INTERGRUPPEN Ind Ud Rest 

15/2-17 Saldo 294,00   

18/4-17 Tryk dagsorden 17-2  30,00  

17-5-17 Saldo   264,00 
 
Dato mødelister og Info-materiale Ind Ud rest 

15/2-17 Saldo 187,00   

15/2-17 Tildelt v. møde 15/2-17 120,00   

9/3-17 Tryk mødelist marts-17  78,00  

3/5-17 Tryk mødelist maj-17  45,00  

17-5-17 Saldo   184,00 

 


