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Referat af møde i Intergruppe Odense ved Ansgar Kirke torsdag den 14-11-2019 

Deltagere: Uffe, Poul N., Lone, Lars, Trine og Poul B. 
Stor tak for godt servicearbejde til Uffe, som udtræder af Intergrupperådet samt diverse udvalg. 

Ad. 1: Velkomst ved Poul N. 

 Oplæsning af AA`s formålserklæring 

 Oplæsning af Intergruppens formål 

Ad. 2: Mødeleder-Poul N., referent-Poul B. 

Ad. 3: Referat fra sidste ordinære møde den 22-08-2019 blev godkendt med følgende bemærkninger og 
præciseringer: 
AA-informationsmateriale: Visit Odense er nedlagt og skal som følge heraf ikke ”betjenes” mere. 
Der skal endvidere blot stå ”Borgernes Hus”(ordene ”ud for Frivillighedscentret” skal udgå). 
Synlighed i forhold til dagspressen: ”Annonceringen” sker i Ugeavisen (og ikke Fyns Stiftstidende). 
Forslag til ”Speakerdag” 2019 incl. budget: Det præciseres, at datoen for speakerdagen blev aftalt 
efter mødet i Intergruppen, men at datoen blev kendt inden referatet blev skrevet og offentliggjort. 
Økonomiredegørelse: Det præciseres, at restbeløbet til disposition rettelig var 1.987,47 kr. 
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: Da sygehusudvalget p.t. ikke har kunnet bemandes nedlægges det. Poul B. 

kontakter Lars Bo med henblik på at give sygehuset besked samt at få fjernet det AA-materiale på 

sygehuset, der ikke længere vil blive vedligeholdt.  Såfremt der er interesserede, der senere vil 

genoptage udvalgets opgaver, vil Lars Bo gerne stå for en oplæring. 

 

 Alkoholambulatorieudvalget: (Poul N., Uffe, Niels L., Kurt og Poul B.). Poul B. orienterede om, at der p.t. i 
gennemsnit er en besøgende om måneden. Han oplæste endvidere en mail fra Ambulatoriet, som 
ønsker at en mand og en kvinde fra AA kommer og fortæller om AA overfor en gruppe af de 
brugere, som kommer på Ambulatoriet. Der var en positiv stemning for at imødekomme ønsket, 
og Trine meldte sig til at deltage. Poul B. sørger for at informere ambulatorieudvalget og få 
tilmeldt en mand fra udvalget. Da Uffe trækker sig fra udvalget med udgangen af 2019 efterlyses 
der medlemmer til udvalget, og meget gerne kvindelige AA´-er.  
 Henvendelse til Uffe, Niels L., Poul N., Kurt og Poul B. 
 

 Fælles mødelister: (Lars Bo). Ordningen med fælles mødelister fungerer fint. Seneste opdaterede 
mødelister er fra august 2019, men der er bebudet nogle ændringer, herunder flytning af mødet 
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fredag i Alexandragade fra kl. 17 til kl. 19. 
 

 Orientering om litteratur og mønter: (Lars Bo og Leo). Lars Bo er litteraturansvarlig, og Leo er 
møntansvarlig. Ingen af dem deltog i mødet. 
Henvendelse til Leo og Lars Bo. 
 

 AA-informationsmateriale: (Lone og Uffe). 

Uffe fortsætter med at vedligeholde AA-materiale på nogle hylder i ”Borgernes Hus”. Lone sørger 
for materialet på Paraplyen og Vollsmose bibliotek. Lone har endvidere af flere omgange kontaktet 
Sct. Nicolaitjenesten, men har endnu ikke fået svar.  
Henvendelse til Lone og Uffe. 
 

 Synlighed i forhold til dagspressen: (Lone). Lone sørger for ”annonceringen” i Ugeavisen, og det 
fungerer fint. Lone sender endvidere ”annoncen” til Kultunaut og Pindle til offentliggørelse en gang 
om måneden.   
 

 ”Speakerdag” lørdag den 2. november 2019: (Lars, Pernille, Poul N. og Uffe). Uffe orienterede om, at der 

ud over udvalget og de to speakere deltog 20-25 AA-er i arrangementet, som forløb rigtig godt og 

helt efter planen. Endvidere blev budgettet kun brugt i begrænset omfang, da ingen af speakerne 

ønskede godtgørelse for transporten. Uffe meddelte samtidig, at han trækker sig fra udvalget. Da 

de øvrige i udvalget heller ikke ønsker at fortsætte, er der p.t. ingen til at planlægge og gennemføre 

et tilsvarende arrangement næste år. Det besluttedes at sætte punktet på dagsordenen til næste 

møde i Intergruppen i håb om, at der melder sig personer til udvalget. Som følge heraf besluttedes 

det, at budgettet til et speakerarrangement næste år forsat reserveres indtil næste møde. 

 

 Brugernes Bazar 2019 onsdag den 28. august (Uffe og John). AA deltog med en stand, som i lighed 
med tidligere år var stillet til rådighed af arrangøren. Uffe meddelte, at han trækker sig fra 
udvalget, og på den baggrund træder Poul B. ind i udvalget med henblik på at varetage 
kommunikationen med arrangøren. John bistår på dagen, men der efterlyses en ny tovholder. 

Ad. 6: Økonomiredegørelse ved kasserer, herunder fordeling af midler til udvalg og 
Intergruppeaktiviteter  (Trine og Lone). Lone omdelte vedlagte to regnskaber for perioderne 9/5-22/8 2019 
og 23/8-13/11 2019. På baggrund heraf kan det konkluderes, at der p.t. er i alt 1.987,47 kr., som ikke er 
øremærket, og som derfor er til disposition. Intergruppen besluttede at bevilge 300 kr. til den almindelige 
drift af Intergruppen samt 132 kr. til ambulatorieudvalget. Det blev endvidere besluttet at sende 1.000 kr. 
til Region Syd. Endelig blev det besluttet, at der fremover kan disponeres indenfor et beløb på 150 kr. til 
fortæring på Intergruppens møder på grund af, at møderne p.t. er placeret fra kl. 17-19. 
Kvindegruppen tirsdag kl. 17 i Domkirken takkes for bidraget. 

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

Poul B. oplyste, at der siden sidste møde den 22/8-19 har været udgående mails med referat og dagsorden 

fra Intergrupperådet til gruppernes mailkonti. Desuden oplæste Poul B. mail fra Alkoholambulatoriet, jf.  

dagsordenes pkt. 5. 

Ad. 8: Orientering fra Regionen (Trine) 

Trine deltog ikke i det seneste regionsmøde.  
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Ad.9: Eventuelt. 
- Kommende arrangementer i Intergruppen: Der var ikke nogen forslag. 
 
Ad.10: Næste møde i Intergruppe Odense 
 Blev på mødet fastsat til torsdag den 20. februar 2020 kl. 17:00-19:00 i lokalerne ved Ansgar Kirke. 
Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 27. januar 2020. 

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

Med venlig hilsen 

Intergrupperådet (Trine, 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.  

 

INTERGRUPPE ODENSE 

 

kontonr: 5391-0520990  Regnskab for perioden 23.-8. til 13.-11.-19 

 

Dato INTERGRUPPEN (drift) Ind Ud Rest/øremærket beløb 

23.-8. Saldo   265 

26.-8. Hat Intergrp. mødet 80  345 

26.-8. Brød Intergrp. mødet  172 173 

26.-8. Tryk dagsorden til mødet  10 163 

3,-9. Kaffe Intergrp. Mødet  50 113 

24.-10 Tryk referat  30 83 

 

Dato Mødelister Ind Ud Rest/øremærket beløb 

22.-8 Saldo   282 

22.-8 Tildelt Mødelister v. mødet d. 22.-8. 600   

22.-8. Saldo efter Intergrp. mødet d. 22.-8.   882 

 

Dato Speaker-dag Ind Ud Rest/øremærket beløb 

22.-8 Saldo   3038,67 

4.-11. Hattepenge speaker-dag 497,50  3536,17 

13.-11. Udgifter speaker-dag  563,5 2972,67 

http://www.aa-syd.dk/
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Dato Ambulatorium Ind Ud Rest/øremærket beløb 

22.-8 Saldo   297 

7.-10. Tryk  129 168 

 

Dato Ikke øremærket Ind Ud Ikke øremærket beløb 

22.-8. Saldo   1987,47 

16.-9. Fra AA Kvindegrp. Domkirken 600   

22.-8 Tildelt Mødelister v. mødet d. 22.-8.  600 1987,47 

22.-8 Saldo efter Intergrp. mødet d. 22.-8.   1987,47 

 

Dato INTERGRUPPE - udvalgene  øremærket Ikke øremærket beløb 

16.-8 Saldo 6989,14   

 Øremærket    

 - Intergruppen (drift)  83  

 - Mødelister  882  

 - Informateriale  300  

 - Ambulatorium  168  

 - OUH-udvalget  346  

 - Brugernes Bazar  250  

 - Speaker-dag  2972,67  

   5001,67 1987,47 

 Øremærket + ikke øremærket 6989,14   

 

 

INTERGRUPPE ODENSE 

 

kontonr: 5391-0520990  Regnskab for perioden 9.-5 til 22.-8. 

 

Dato INTERGRUPPEN (drift) Ind Ud Rest/øremærket beløb 

9.-5. Saldo   250 

 Tildelt v. Intergrp. mødet d. 8.-5. 50  300 

9.-5. Tryk dagsorden  10 290 

9.-5. Hat Intergrp. mødet d. 8.-5. 130  420 

9.-5. Brød Intergrp. mødet d. 8.-5.  105 315 

9.-5. Kaffe Intergrp. mødet d. 8.-5.  50 265 

 

 

Dato Mødelister Ind Ud Rest/øremærket beløb 

 Saldo   604 

2.-7. Tryk v. Lars Bo  166 438 

16.-8. Tryk v. Lars Bo  156 282 
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Dato Speaker-dag Ind Ud Rest/øremærket beløb 

8.-5 Saldo   538,67 

 Tildelt v. Intergrp. mødet d. 8.-5. 2500   

8.-5. Saldo efter Intergrp. mødet d. 8.-5.   3038,67 

 

 

Dato Ikke øremærket Ind Ud Ikke øremærket beløb 

8.-5. Ikke øremærket efter Intergrp. mødet d. 8.-5.   3037,47 

28.-5. Fra Hans Tausens kirke 500  3537,47 

9.-8. Fra Ansgar kirke klokken 17 1000  4537,47 

 Tildelt Speaker-dag. mødet d. 8.-5.  2500 2037,47 

 Tildelt intergrp.drift mødet d. 8.-5.  50 1987,47 

 

 

 

Dato INTERGRUPPE - udvalgene  øremærket Ikke øremærket beløb 

16.-8 Saldo 6766,14   

 Øremærket    

 - Intergruppen (drift)  265  

 - Mødelister  282  

 - Informateriale  300  

 - Ambulatorium  297  

 - OUH-udvalget  346  

 - Brugernes Bazar  250  

 - Speaker-dag  3038,67  

   4778,67 1987,47 

 Øremærket + ikke øremærket 6766,14   

 

 


