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Referat af møde i Intergruppe Odense ved Ansgars Kirke onsdag den 02-05-2018

 

Deltagere: John, Lars Bo, Trine, Uffe og Poul B. Bodil deltog under pkt. 5. 

Ad. 1: Velkomst ved John 

 Oplæsning af AA`s formålserklæring 

 Oplæsning af Intergruppens formål 

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

Ad. 3: Referat fra sidste ordinære møde den 21-02-2018 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 i denne uge har været på afd. S 

(Ambulatoriet og sengeafsnittet) og Psyk.Info. Han er der hver måned, og som regel er der taget 

nogle brochurer/mødelister. Det besluttedes at droppe opsætning af AA-plakater på søjlerne i 

sygehusets forhal. 

Henvendelse kan ske til Wickie og Lars Bo.  

 

 Alkoholambulatorieudvalget: (Trine, Dorrit, Uffe, Niels L., Kurt og Poul B.). Uffe og Trine orienterede om 
status på Ambulatoriet, herunder at der har været afholdt det halvårlige statusmøde med lederen 
og en behandler. Da vi ikke mere har overblik over, hvor mange der besøger AA-informationen, er 
der nu placeret en logbog på Ambulatoriet, hvor de, der har vagt, noterer om der har været 
besøgende. På det seneste har der været nogle besøgende, hvoraf en enkelt er set til AA-møder. 
Henvendelse til Trine, Dorrit, Uffe, Niels L., Kurt og Poul.  
 

 Fælles mødelister og orientering om litteratur og mønter: (Lars Bo og Bjarne). Lars Bo orienterede 
om, at Husrådet på Hunderupvej har tilbudt at finansiere halvdelen af trykudgifterne til mødelister. 
Intergruppen besluttede at takke nej til tilbuddet, jf. Intergruppens formål. Ellers alt vel.  
Henvendelse til Bjarne og Lars Bo. 
 

 AA-materiale på Hovedbiblioteket, Sct. Nicolaitjenesten og Turistkontoret: (John og Uffe). Uffe 
fortalte, at der er sat AA-materiale op på nogle hylder ud for Frivillighedscentret i ”Borgernes Hus”. 
Turistkontoret har for nylig fået leveret mødelister, og der leveres snarest tilsvarende til Sct. 
Nicolaitjenesten.  
Henvendelse til John og Uffe. 
 

 Synlighed i forhold til dagspressen: (Ove og John). Ove har sørget for omtale/”annonce” under ”Det 
sker”, både i Fyns Stiftstidende og Ugeavisen. John kontakter snarest Ove. 

http://www.aa-syd.dk/
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 Brugernes Bazar 2018 onsdag den 29. august i Kongens Have: (John). Invitation til AA til at deltage 
med en stand er undervejs. John sørger for det praktiske omkring arrangementet, herunder 
bemanding af standen. Trine opfordrer til at undersøge og eventuelt anvende 
informationsmateriale fra Hovedservice. 
 

 ”Speakerdag” en lørdag formiddag efter sommmerferien: (Lars, Uffe, Trine og Poul). Det er nu fastlagt, 
at arrangementet bliver lørdag den 25. august kl. 9-13 ved Ansgar Kirke. Der er indgået aftale med 
2 udenbys speakere, og der er udarbejdet forslag til invitation, som udsendes til grupperne snarest. 
 

 Fejring af AA´s fødselsdag den 10. juni 2018: Bodil fortalte, at hun arrangerede fødselsdagen sidste 
år. Hun vil gerne på Intergruppens vegne stå for det i år også, og i lighed med sidste år vil det ske i 
samarbejde med en gruppe, der har almindeligt møde søndag den 10. juni. Bodil inddrager 
relevante personer i udvalgets arbejde, og Intergruppen reserverer 500 kr. til formålet. 
 

 Forslag til ændret mødedag og –tidspunkt for Intergruppens møder: Der var enighed om at finde 
et møde-tidspunkt udenfor almindelig arbejdstid. Endelig beslutning tages på næste møde. 
 

Ad. 6: Økonomiredegørelse ved kasserer, herunder fordeling af midler til udvalg og 
Intergruppeaktiviteter  (Trine). Trine redegjorde for vores økonomi. Der er et beløb på 2.113 kr. til rådighed, 
jf. vedlagte regnskab. Intergruppen besluttede at tilføre 110 kr. til ”Mødelister og Info- materiale”, og der 
afsættes 500 kr. til AA´s fødselsdag. Det resterende beløb henstår til næste møde i Intergruppen. 
Grupperne onsdag kl. 19 i Hans Tausens Kirke samt fredag kl. 17 i Ansgar Kirke takkes for bidragene. 

  
Ad.7: Orientering om indkommen post på Intergruppens mail aainraad.od@gmail.com  

Poul oplyste, at der siden sidste møde den 21/2-18 har været indgående mail vedrørende Brugernes Bazar 

2018 samt udgående mails vedr. referat og dagorden fra Intergruppen til gruppernes mail.  

Ad. 8: Orientering fra Regionen (Uffe) 

Uffe fortalte, at der er regionsrådsmøde den 6/5. Der forventes deltagelse af 7 repræsentanter fra Odense. 

Ad. 9: Eventuelt. 
Intet. 
 
Ad.10: Næste møde i Intergruppe Odense 
 Blev på mødet fastsat til onsdag den 8. august 2018 kl. 14:30-16:30 i Ansgars Kirkes Sognegård. 
Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 9. juli 2018. 

 
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 

 

mailto:aainraad.od@gmail.com
http://www.aa-syd.dk/
mailto:aainraad.od@gmail.com
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INTERGRUPPEN ODENSE 

kontonr:5391-0520990   Regnskab   for perioden 21/2-18 til 2/5-18 

 Dato INTERGRUPPEN Ind Ud Rest 

2-5-18 Saldo bankkonto 5820,47   

 Øremærket    

 - Intergruppen  324,00  

 - Mødelister/info-materiale  490,00  

 - Ambulatoriet  297,00  

 - OUH-udvalget  346,00  

 - Brugernes Bazar  250,00  

 -Speaker-dag  2000,00  

02-05-18  5820,47 3707,00 2113,00 

 

21-02-18 Ej øremærket efter  møde 21-2-18 322,00   

21-02-18 Hattepenge v. sidste møde  97,00   

21-02-18 Kaffepenge til husråd 

Vedr. mødet 21-02-18(18-1) 

 50,00  

 Kage v. mødet 21-02-18(18-1)  56,00  

 HATTEPENGE FRA GRUPPERNE I 

ODENSE 

    

21-03-18 Hans Tausens kirke (onsdag kl.19.00) 500,00   

28-03-18 Fredag. Kl 17 v. Ansgar kirke 1300,00   

02-05-18 Ej øremærket 2113,00   

 
INTERGRUPPEN DETAIL FOR UDVALG 

hvor der har været bevægelser siden sidste intergruppemøde 21-02-18 

Dato INTERGRUPPEN Ind Ud Rest 

21-02-18 saldo 254,00   

22-02-18 Tildelt v. møde 21-02-18(18-1)  100,00  

18-04-18 referat 18-1  30,00  

02-05-18 Ny saldo    324,00 

 

Dato mødelister og Info-materiale Ind Ud rest 

21-02-18 Saldo 185,00   

22-02-18 Tildelt v. møde 21-02-18 500,00   

28-02-18 Tryk mødelist feb-18  195,00  

02-05-18 Ny saldo mødelister   490,00 

 


