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Referat af møde i Intergruppe Odense ved Ansgar Kirke torsdag den 20-02-2020 

Deltagere: Bjarne T., Poul N., Lone, Preben, John, Pernille og Poul B. 
 

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 14-11-2019 blev godkendt med bemærkning om, 
at det under ”Synlighed i forhold til dagspressen” fremgår, at Lone sørger for ”annonceringen” i 
Ugeavisen under ”Det sker”, og at der ligeledes ”annonceres” i Kultunaut og Pindle. 
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: På sidste møde den 14/11-19 blev det besluttet at nedlægge sygehusudvalget, 

der p.t. ikke har kunnet bemandes. Lars Bo har i forlængelse heraf fjernet mødelisterne på OUH, da 

AA-materialet ikke længere ville blive vedligeholdt, og der er samtidig i en mail givet besked til 

sygehuset/afdeling S herom. Lars Bo har lovet, at han gerne vil stå for oplæring af nye personer. 

På mødet var der enighed om, at AA så vidt muligt bør være synlige på OUH. Bjarne T. og Preben 

meldte sig til opgaven med at vedligeholde AA-materialet (herunder mødelister) på Afdeling S 

(Ambulatorie og Sengeafsnit), samt på Psyk.Info. I første ”fase” vil de sammen med Lars Bo sørge 

for at genoptage vedligeholdelsen af AA-materialet. Bjarne T. og Preben vil dernæst udarbejde 

oplæg om anden ”fase” til næste møde i Intergruppen om den fremtidige organisering og betjening 

af afdelingerne på OUH. Det blev understreget, at vedholdenhed har været den vigtigste ledetråd 

for sygehusudvalget og dets arbejde på OUH, og det vil fortsat vil være det bærende princip.    

 

• Alkoholambulatorieudvalget: (Poul N., Niels L., Kurt og Poul B.). Poul N. orienterede om, at der p.t. er 
en besøgende om måneden. Han fortalte endvidere om det afholdte informationsmøde med ca. 
10 af Ambulatoriets brugere, som han og Trine på foranledning af Ambulatoriet har afholdt 
sammen med 2 behandlere. De tilstedeværende brugere var meget opmærksomme, og nogle 
kendte til AA i forvejen. Alt i alt havde det været et opløftende og inspirerende informationsmøde, 
der alene handlede om hvad AA kan tilbyde. Da Uffe har trukket sig fra udvalget med udgangen af 
2019 efterlyses der medlemmer til udvalget, og meget gerne kvindelige AA´-er. 
Henvendelse til Poul N., Niels L., Kurt og Poul B. 

http://www.aa-syd.dk/
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• Fælles mødelister: (Bjarne T.). Bjarne T. har overtaget vedligeholdelsen af de fælles mødelister, og 
han omdelte nogle eksemplarer af en revideret mødeliste, som finansieres af Intergruppen.  
 

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

• AA-informationsmateriale: (Lone og Trine). 

Trine vedligeholder AA-materiale på nogle hylder i ”Borgernes Hus”. Lone sørger for materialet på 
Paraplyen og Vollsmose bibliotek. Sct. Nicolaitjenesten udgår fremover pga. manglende interesse.  
Henvendelse til Lone og Trine. 
 

• Synlighed i forhold til dagspressen: (Lone). Lone sørger for ”annonceringen” under ”Det sker”, og 
det fungerer fint. Lone sørger endvidere for at ”annoncere” i hhv. Kultunaut og Pindle.   
 

• ”Speakerdag” 2020: Der mangler interesserede til udvalget, og det kan betyde, at der ikke 

planlægges eller gennemføres en ”Speakerdag” i 2020 som der gjorde i både 2018 og 2019. Der var 

på mødet enighed om, at det vil være ærgerligt hvis arrangementet ikke bliver til noget i år. Derfor 

blev det besluttet at lade det reserverede beløb på næsten 2.800 kr. til et eventuelt speaker-

arrangementet forblive reserveret indtil næste møde i Intergruppen, hvor punktet sættes på 

dagsordenen endnu engang i håb om, at der melder sig personer til udvalget. 

 

• Brugernes Bazar 2020 (John). John meldte sig som tovholder på arrangementet, og i den forbindelse 
vil han have adgang til at kommunikere med arrangøren af Brugernes Bazar samt udarbejdelse af 
vagtplan mv. fra Intergruppens mailadresse. 

 

Ad. 6: Økonomiredegørelse ved kasserer, herunder fordeling af midler til udvalg og 
Intergruppeaktiviteter  (Trine og Lone). Lone omdelte vedlagte regnskab for perioden 14/11-19 til 19/2 2020. 
På baggrund heraf kan det konkluderes, at der p.t. er i alt 2.401,47 kr., som ikke er øremærket, og som 
derfor er til disposition. Intergruppen besluttede at bevilge 50 kr. Ambulatorieudvalget og 50 kr. til 
Brugernes Bazar, således at der er 300 kr. til rådighed for hvert udvalg. Det blev endelig besluttet at sende 
1.500 kr. til Region Syd.  
Onsdagsgruppen kl. 19 i Hans Tausens Kirke og fredagsgruppen kl. 17 i Ansgar Kirke takkes for bidragene. 

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

Poul B. oplyste, at der siden sidste møde den 14/11-19 har været udgående mails med referat og 

dagsorden fra Intergrupperådet til gruppernes mailkonti. Desuden oplæste Poul B. mail til OUH, afdeling S, 

jf.  dagsordenes pkt. 5. 

Ad. 8: Orientering fra Regionen (Lone) 

Lone orienterede fra seneste regionsmøde den 19. januar 2020, herunder at der er 87 ugentlige AA-møder i 
regionen. På regionsmødet blev der også delt erfaringer fra Region Midtjylland med informationsudvalg, 
hvor der er 18 aktive, som samles 4 gange i året, og hvor man aftaler, hvad man gerne vil informere om (LIV 
står for Landsdækkende Informationsudvalg). Lone fortalte endelig, at Servicekonferencen 2020 finder sted 
2. og 3. maj. 

mailto:aainraad.od@gmail.com
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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 14. maj 2020 kl. 17:00-19:00 i lokalerne ved Ansgar Kirke. 
Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 13. april 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 14.-11.-19 – 19.-2.-20 

 

Dato INTERGRUPPEN (drift) Ind Ud Rest/øremærket beløb 

14.-11. Saldo   83 

15.-11. Hat Intergrp. mødet 115  198 

15.-11. Brød Intergrp. mødet  88 110 

15.-11. Tryk dagsorden til mødet  10 100 

15.-11. Kaffe Intergrp. Mødet  50 50 

 Tildelt Intg.drift. v. mødet 14.-11. 300  350 

18.-11. Tryk regnskab  14 336 

29.-1. Tryk referat  40 296 

 

 

Dato Speaker-dag Ind Ud Rest/øremærket beløb 

14.-11. Saldo   2972,67 

15.-11. Udgifter speaker-dag  175 2797,67 

 

Dato Ambulatorium Ind Ud Rest/øremærket beløb 

14.-11. Saldo   168 

14.-11. Tildelt Ambulatorium grp.  v. mødet 14.-11. 132  300 

30.-12. Tryk af pjecer  58 242 

 

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

14.-11. Saldo   1987,47 

14.-11. Fra nedlagt Sygehusudvalg 346  2333,47 

14.-11. Tildelt Intg.drift. v. mødet 14.-11.  300 2033,47 

14.-11. Tildelt Ambulatorium grp.  v. mødet 14.-11.  132 1901,47 

15.-11. Overført til Regionen  1000 901,47 

20.-12. Fra Hans Tausen 500  1401,47 

13.-1. Fra fredagsgruppen Ansgar 1000  2401,47 

 

Dato INTERGRUPPE - udvalgene  øremærket Ikke øremærket beløb 

 Saldo 7169,14   

 Øremærket   2401,47 

 - Intergruppen (drift)  296  

 - Mødelister  – uændret fra 13.-11  882  

 - Informateriale - uændret fra 9.-5.  300  

 - Ambulatorium  242  

 - Brugernes Bazar – uændret fra 13.-11  250  

 - Speaker-dag  2797,67  

 Øremærket i alt  4767,67  

 Øremærket + ikke øremærket 7169,14   

 


