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Referat af møde i Intergruppe Odense ved Domkirken onsdag den 08-05-2019 

Deltagere: Lone, Pernille, Trine, Uffe og Poul B. 

Ad. 1: Velkomst ved Uffe 

 Oplæsning af AA`s formålserklæring 

 Oplæsning af Intergruppens formål 

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

Ad. 3: Referat fra sidste ordinære møde den 13-02-2019 blev godkendt uden bemærkninger. 
Tak til Jan, der er udtrådt af Intergrupperådet. Poul N. har efterfølgende indvilget i at indgå.  
Referaterne kan ses på www.AA-Syd.dk  

Ad. 4: Præsentationsrunde, herunder status i grupperne (”temperaturen” i grupperne), hjemmegruppe og 
tilknytning til udvalg eller anden AA service). 

 
Ad. 5: Nyt fra igangværende og nye aktiviteter/udvalg: 

 Sygehusudvalget: (Wickie): Jan er af tidsmæssige årsager stoppet i både Intergrupperådet og 

sygehusudvalget. Rasmus er ligeledes stoppet i sygehusudvalget, så interesserede er velkomne. 

Lone indhenter erfaringer fra en ordning i Ålborg, hvor nogle fra AA efter det oplyste har direkte 

kontakt med de patienter på sygehuset, der har et ønske herom (i lighed med AA´s rolle på 

Ambulatoriet i Odense). Særskilt punkt vedr. de indhentede erfaringer fra Ålborg sættes på 

dagsordenen til næste møde.  

Henvendelse kan ske til Wickie.  

 

 Alkoholambulatorieudvalget: (Dorrit, Poul N., Uffe, Niels L., Kurt og Poul B.). Uffe orienterede om status 
på Ambulatoriet, herunder at der siden nytår har været 5 besøgende i AA-vagten på Ambulatoriet. 
Ordningen kører stabilt. Der har været afholdt status-møde med lederen af Ambulatoriet samt en 
sagsbehandler, hvor en person fra vagtordningen blev bedt om at deltage i et møde om socialt 
udsatte i Odense (Uffe deltager). Tak til Trine, som udtræder af vagtordningen. Erstattes af Poul N. 
Henvendelse til Dorrit, Uffe, Niels L., Kurt og Poul. 
 

 Fælles mødelister: (Lars Bo). Ordningen med fælles mødelister fungerer fint. Seneste opdaterede 
mødelister er fra februar 2019.  
Henvendelse til Lars Bo. 
 

 Orientering om litteratur og mønter: (Lars Bo og Leo). Lars Bo fortsætter indtil videre som 
litteraturansvarlig, og Leo er møntansvarlig.  
Henvendelse til Leo og Lars Bo. 
 

http://www.aa-syd.dk/
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 AA-informationsmateriale: (Lone, Uffe og Anette). 

Uffe fortsætter med at vedligeholde AA-materiale på nogle hylder ud for Frivillighedscentret i 
”Borgernes Hus”.  Anette har overtaget den løbende vedligeholdelse af materialet på Visit Odense 
og Sct. Nicolaitjenesten. Lone sørger for materialet på Paraplyen og Vollsmose bibliotek. 
Henvendelse til Anette, Lone og Uffe. 
 

 Synlighed i forhold til dagspressen: (Lone). Lone har fået genoptaget ”annonceringen” i Fyns 
Stiftstidende, men det kan kun ske ved særlige lejligheder, f.eks. i forbindelse med ”Speakerdagen”. 
Lone sender endvidere ”annoncen” til Kultunaut og Pingle til offentliggørelse en gang om måneden.   
 

 Forslag til ”Speakerdag” 2019 incl. budget: (Lars og Uffe). Uffe orienterede om at ”speakerdagen” 

planlægges efter sommerferien (14/9 ?). Uffe har tilsagn om speak fra en AA-èr fra Svendborg, og 

Trine kontakter en AA-èr i København. På baggrund af erfaringerne fra sidste år ansøger gruppen 

om at få stillet 2.500 kr. til rådighed til kørselsgodtgørelse, fortæring mv. 

 

 Brugernes Bazar 2019 onsdag den 28. august (Uffe). Når tiden nærmer sig vil Uffe sørge for vagtplan 
på den stand, som der i lighed med tidligere år er givet tilsagn om fra arrangøren. Diverse materiale 
til standen kan rekvireres fra Hovedservice (bogsalg).  

 

Ad. 6: Økonomiredegørelse ved kasserer, herunder fordeling af midler til udvalg og 
Intergruppeaktiviteter  (Trine). Trine redegjorde for vores økonomi. Der er et beløb på 3.038 kr. til rådighed, 
jf. vedlagte regnskab. Det besluttedes at tildele Intergruppen 50 kr. og ”speakerdagen” 2.500 kr. Det 
resterende beløb henstår til næste møde i Intergruppen. Kvindegruppen tirsdag kl. 17 ved Domkirken, 
søndagsgruppen kl. 19 ved Sct. Hans Kirke og fredagsgruppen kl. 17 ved Ansgar Kirke takkes for bidragene. 
En kæmpe stor tak til Trine, som stopper som kasserer. Hun afløses af Poul N. 

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

Poul oplyste, at der siden sidste møde den 13/2-19 har været mails vedrørende invitation til Brugernes 

Bazar, mail fra OUH (afd. S) vedr. tilbud om frivillig leverscanning samt udgående mails med referat og 

dagorden fra Intergrupperådet til gruppernes mailkonti. 

Ad. 8: Orientering fra Regionen (Trine) 

På seneste regionsmøde den 5. maj var der godt fremmøde, også fra Fyn og Odense. På mødet var 5. 
tradition udgangspunkt for en god temadebat. Regionen står for Landsmødet 2019 i Esbjerg, og til 
Servicekonferencen deltager der flere repræsentanter fra Odense. 

Ad.10: Eventuelt. 
- Kommende arrangementer i Intergruppen: Drøftelse af forslag. 
På mødet blev det foreslået, at vi på næste møde (evt. som tema) diskuterer om Intergruppen fremover 
skal dække et større geografisk område end Odense. Spørgsmålet sættes på dagsordenen til næste møde. 
 
Ad.10: Næste møde i Intergruppe Odense 
 Blev på mødet fastsat til torsdag den 22. august 2019 kl. 17:00-19:00. 
Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 29. juli 2019. 

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

Intergrupperådet (Trine, Uffe, Poul N. 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 

 

Intergruppe Odenses formål: Intergruppe Odense er et forum, hvor AAèr 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 i at bringe 

budskabet videre til alkoholikeren som stadig lider.  

INTERGRUPPEN ODENSE 

kontonr:5391-0520990   Regnskab   for perioden 13/2-19 til 8/5-19 

INTERGRUPPEN DETAIL FOR UDVALG 

hvor der har været bevægelser siden sidste intergruppemøde 13/2-19 

Dato INTERGRUPPEN Ind Ud Rest 

13-2-19 saldo    175,00 

13-02-19 Tildelt v. intergrp.md 19-1 125,00  300,00 

14-02-19 tryk dagOrden 19-1  10,- 290,00 

10-04-19 tryk ref.19-1  40,- 250,00 

 

Dato MØDELISTER Ind Ud rest 

13-02-19 saldo 444,00   

13-02-19 Tildelt v. intergrp.md 19-1 160,00  504,00 

 

Dato vidersendt til AA-syd Ind Ud 

14-02-19   1500,00 

 

13/2-19 Ej øremærket efter  møde 13/2-19   679,47    

 

  

14-2-2019 Hat ved mødet 19-1 105,-  774,47 

14-2-2019 brød ved  mødet 19-1  117,- 657,47 

14-2-2019 kaffe ved mødet 19-1  50,- 617,47 

Ingen for perioden 

28/11-18 til 13/2-19 

HATTEPENGE FRA GRUPPERNE 

I ODENSE 

    

04-03-19 Kvindegr. Od 500,00   

01-04-19 Odense søndag. kl. 19 400,00   

15-04-19 FREDAG1 17/ANSGAR 1500,00   

08-05-19 Ej øremærket 3017,47   

http://www.aa-syd.dk/
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 Dato INTERGRUPPE-udvalgene Ind Ud Rest 

13/2-19 Saldo bankkonto 5623,14   

 Øremærket    

 - Intergruppen  250,00  

 - Mødelister  504,00  

   info-materiale  300,00  

 - Ambulatoriet  297,00  

 - OUH-udvalget  346,00  

 - Brugernes Bazar  250,00  

 -Speaker-dag  538,67  

13/2-19  5623,14 2485,67  3137,4747 

 


