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Referat	  af	  møde	  i	  Intergruppe	  Odense	  på	  Hunderupvej	  45	  onsdag	  den	  15-‐11-‐2017

	  

Deltagere:	  John,	  Lars	  Bo,	  Trine,	  Sven	  og	  Uffe.	  

Ad.	  1:	  Velkomst	  ved	  John	  
•   Oplæsning	  af	  AA`s	  formålserklæring	  
•   Oplæsning	  af	  Intergruppens	  formål	  

Ad.	  2:	  Mødeleder-‐John,	  ordstyrer-‐Sven,	  referent-‐Uffe.	  

Ad.	  3:	  Referat	  fra	  sidste	  ordinære	  møde	  den	  23-‐08-‐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:	  

•   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.	  
Henvendelse	  kan	  ske	  til	  Wickie	  og	  Lars	  Bo.	  	  
	  

•   Alkoholambulatorieudvalget:	  (Trine,	  Dorrit,	  Uffe,	  Niels	  L.,	  Kurt	  og	  Poul	  B.).	  Uffe	  m.fl.	  orienterede	  om	  
status	  på	  Ambulatoriet,	  herunder	  at	  der	  den	  11.	  oktober	  blev	  afholdt	  det	  halvårlige	  
evalueringsmøde	  med	  lederen	  af	  Ambulatoriet	  samt	  en	  sagsbehandler.	  På	  mødet	  deltog	  endvidere	  
en	  projektleder	  for	  en	  fremskudt	  alkoholindsats.	  På	  mødet	  spurgte	  projektlederen	  om	  AA	  ville	  
deltage	  i	  et	  arrangement	  i	  Bolbro,	  hvor	  beboerne	  i	  området	  var	  inviteret	  til	  fællesspisning	  med	  
henblik	  på	  en	  synliggørelse	  og	  formidling	  af	  AA´s	  tilbud.	  På	  den	  baggrund	  deltog	  der	  3	  AA-‐ere	  i	  
arrangementet.	  Der	  påregnes	  ikke	  umiddelbart	  en	  fortsat	  deltagelse.	  
Henvendelse	  til	  Trine,	  Dorrit,	  Uffe,	  Niels	  L.,	  Kurt	  og	  Poul.	  	  
	  

•   Fælles	  mødelister,	  litteratur	  og	  mønter:	  (Lars	  Bo	  og	  Bjarne).	  Lars	  Bo	  og	  Trine	  orienterede	  om	  
fremsendt	  forslag	  til	  mødeliste	  for	  Fyn,	  jf.	  pkt.	  8.	  Det	  blev	  besluttet	  at	  bibeholde	  mødelisten	  for	  
Odense.	  Det	  blev	  samtidig	  bemærket,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  møntbeholdningen	  løbende	  vedligeholdes.	  	  
Henvendelse	  til	  Bjarne	  og	  Lars	  Bo.	  
	  

•   AA-‐materiale	  på	  Hovedbiblioteket,	  Sct.	  Nicolaitjenesten	  og	  Turistkontoret:	  (John	  og	  Uffe).	  John	  har	  
sørget	  for	  vedligeholdelse	  af	  materiale	  på	  Bolbro	  Bibliotek,	  på	  Kirkes	  Korshærs	  varmestuer	  samt	  på	  
Turistkontoret.	  Uffe	  har	  opgivet	  at	  vedligeholde	  materialer	  på	  Tarup	  Bibliotek.	  
Hovedbiblioteket	  genåbner	  den	  24.	  november	  og	  vil	  igen	  blive	  forsynet	  med	  foldere	  og	  mødelister.	  
Henvendelse	  til	  John	  og	  Uffe.	  
	  

Brugernes	  Bazar	  2017:	  John	  orienterede	  om	  AA-‐Odense´s	  deltagelse	  i	  Brugernes	  Bazar	  2017.	  Han	  har	  
takket	  arrangørerne	  for	  at	  vi	  kunne	  deltage	  i	  år	  og	  bedt	  om	  invitation	  til	  2018.	  



2	  
	  

Ad.	  6:	  Økonomiredegørelse	  ved	  kasserer,	  herunder	  fordeling	  af	  midler	  til	  udvalg	  og	  
Intergruppeaktiviteter	  	  (Trine).	  
Trine	  redegjorde	  for	  vores	  økonomi.	  Der	  er	  et	  beløb	  på	  3.232	  kr.	  til	  rådighed,	  jf.	  vedlagte	  regnskab.	  
Intergruppen	  besluttede	  at	  tilføre	  350	  kr.	  til	  ”Mødelister	  og	  Info-‐	  materiale”	  som	  følge	  af	  den	  udvidede	  
mødeliste	  for	  Fyn	  og	  øer,	  jf.	  pkt.	  8.	  Det	  resterende	  beløb	  henstår	  til	  næste	  møde	  i	  Intergruppen.	  
Mødet	  onsdag	  kl.	  19	  i	  Hans	  Tausens	  Kirke	  takkes	  for	  bidraget.	  
	  	  
Ad.	  7:	  Finansiering	  af	  udgifter	  til	  speak	  i	  grupperne.	  
Uffe	  foreslog	  at	  stille	  et	  beløb	  til	  rådighed,	  så	  grupperne	  kan	  afholde	  eventuelle	  rejseudgifter	  for	  speakere	  
udefra.	  Forslaget	  rejste	  en	  række	  spørgsmål	  af	  praktisk	  og	  traditionsmæssig	  karakter,	  og	  på	  den	  baggrund	  
blev	  et	  forslag	  fra	  Trine	  vedtaget	  om	  at	  nedsætte	  et	  udvalg	  om	  sagen	  på	  næste	  møde	  i	  Intergruppen.	  
	  	  
Ad	  8:	  Indkommet	  forslag	  til	  udvidede	  mødelister.	  
Lars	  Bo	  fremlagde	  forslag	  til	  mødeliste	  for	  Fyn	  og	  øer,	  som	  blev	  vedtaget	  med	  begejstring.	  Kontoen	  for	  
mødelister	  skal	  som	  følge	  heraf	  fordobles	  fremover	  til	  600	  kr.,	  og	  derfor	  tilføres	  kontoen	  nu	  350	  kr.	  
Mødelisten	  for	  Fyn	  og	  øer	  vedlægges	  referatet.	  
	  	  
Ad.	  9:	  Forslag	  til	  ændret	  mødetidspunkt	  for	  Intergruppen.	  
Nuværende	  tidspunkt	  og	  ugedag	  fastholdes.	  
	  
Ad.	  10:	  Orientering	  om	  indkommen	  post	  på	  Intergruppens	  mail	  aainraad.od@gmail.com	  	  
John	  oplyste,	  at	  der	  siden	  sidste	  møde	  den	  23/8	  har	  været	  mails	  vedr.	  Brugernes	  Bazar,	  Servicemeddelelser	  
fra	  HSR,	  forslag	  fra	  mødelisteudvalget	  samt	  mails	  vedr.	  evalueringsmøde	  med	  Alkoholambulatoriet.	  

Ad.	  11:	  Orientering	  fra	  Regionen	  (Uffe)	  
Uffe	  fortalte,	  at	  ingen	  fra	  Odense	  deltog	  i	  det	  seneste	  Regionsrådsmøde	  –	  og	  derfor	  ingen	  orientering.	  

Ad.	  12:	  Eventuelt.	  
-‐	  Invitation	  til	  ”Young	  People	  AA	  Convent”	  I	  Vilnius,	  Litauen	  27.-‐29.	  Juli	  2018	  fremlagt	  til	  orientering.	  
-‐	  Vagttelefonen	  midlertidigt	  ude	  af	  drift	  på	  grund	  af	  omlægning	  af	  telefonabonnement.	  
-‐	  Mobilepay	  på	  Hunderupvej	  endnu	  ikke	  helt	  på	  plads.	  
	  
Ad.13:	  Næste	  møde	  i	  Intergruppe	  Odense	  
	  Blev	  på	  mødet	  fastsat	  til	  onsdag	  den	  21.	  februar	  2018	  kl.	  14:30-‐16:30	  på	  Hunderupvej	  45.	  
Deadline	  for	  indkomne	  forslag	  til	  næste	  møde	  i	  Intergruppe	  Odense	  er	  mandag	  den	  29.	  januar	  2018.	  

Ad.	  14:	  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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INTERGRUPPEN ODENSE 

kontonr:5391-0520990   Regnskab   for perioden 23/8-17 til 15/11-17 

 Dato INTERGRUPPEN Ind Ud Rest 

15-11-17 Saldo bankkonto 4667,47   

 Øremærket    

 - Intergruppen  294,00  

 - Mødelister/info-materiale  248,99  

 - Ambulatoriet  297,00  

 - OUH-udvalget  346,00  

 - Brugernes Bazar  250,00  

15-11-17  4667,47 1435,00 3232,00 
 

15-11-17 Ej øremærket efter sidste møde 23/8-17 2652,00   

     

23/8-17 Hattepenge v. sidste møde 
130kr   - fratrukket Kaffe kr.50,- 
(tak til uffe for fødselsdagskage)  

80,00   

I perioden 
23/8-17 til 15/11-17 

HATTEPENGE FRA GRUPPERNE I 
ODENSE 

   

18/10-17 Hans Tausens onsdag kl 19 500,00   

15/11-17 Ej øremærket 3232,00           

 
INTERGRUPPEN DETAIL FOR UDVALG 
hvor der har været bevægelser siden sidste intergruppemøde 23/8-17 
Dato INTERGRUPPEN Ind Ud Rest 

23/8-17 Saldo 364,00   

24/8-17 Tryk dags-Orden 3-17  10,00  

24/8-17 Tryk ref 2-17  30,00  

26/10-17 Tryk ref 3-17  30,00  

15/11-17 Ny saldo intergruppe   294,00 
 
Dato mødelister og Info-materiale Ind Ud rest 

23/8-17 Saldo 226,00   

23/8-17 Tildelt v. møde 23/8-17 100,00   

27/8-17 Tryk mødelist sept-17  78,00  

15/11-17 Ny saldo mødelister   248,00 

	  


