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Referat af møde i Intergruppe Odense på Hunderupvej 45 lørdag den 15-08-2020 

Deltagere: Trin, John og Poul B. 
 

Ad. 1: Velkomst ved Trine 

• Oplæsning af AA`s formålserklæring 

• Oplæsning af Intergruppens formål 

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

Ad. 3: Referat fra sidste ordinære møde den 20-02-2020 blev godkendt.  
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). Det blev oplyst, at os bekendt er følgende AA-møder i 
gang/genåbnet: 
Alle møder på Hunderupvej 
Mandag kl. 19 på Bulowsvej 
Tirsdag kl. 17, Klosterbakken 2 (Kvindemøde) 
Torsdag kl. 19.30, Bjergegade 15 (max. 20 personer) 
Fredag kl. 17, Sdr. Boulevard 2 
Fredag kl. 19, Alexandragade 8 
Søndag kl. 19, Nørregade, Skt. Hans Kirkekontor 

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

• Sygehusudvalget: (Bjarne T. og Preben). På sidste møde den 20/02-20 blev det besluttet 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 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, Torben og Poul B.). Poul B. orienterede om, at 
Udvalget har genoptaget vagterne onsdag formiddag k. 10-12. Da Uffe har trukket sig fra udvalget 
med udgangen af 2019, og Niels L. og Kurt er stoppet indtil videre, efterlyses der medlemmer til 
udvalget, og meget gerne kvindelige AA´-er. 
Henvendelse til Poul N., Torben og Poul B. 

http://www.aa-syd.dk/
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• Fælles mødelister: (Bjarne T.). Bjarne T. forventes snarest at trykke nye mødelister efter corona-
perioden med lukkede møder. Listerne 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. Materialet på Vollsmose bibliotek fjernes, da Lone ikke længere kan vedligeholde det. 
Trine oplæste mail fra Lone bl.a. om dette.  
Henvendelse til Lone og Trine. 
 

• Synlighed i forhold til dagspressen: (Lone). Lone sørger for, at der ligger opslag i KultuNaut for 
nykommermødet onsdag, og det fungerer fint. 
Henvendelse til Lone. 
 

• ”Speakerdag” 2020: Arrangementet aflyses i 2020 på grund af corona-restriktionerne. Der var på 

mødet enighed om, at lade det reserverede beløb på næsten 2.800 kr. forblive reserveret indtil 

næste møde i Intergruppen, hvor der skal træffes beslutning om arrangementet i 2021.  

 

• Brugernes Bazar 2020 (John).Arrangøren af bazaren har aflyst begivenheden i 2020 grundet 
corona.restriktionerne. 

Ad. 6: Økonomiredegørelse ved kasserer, herunder fordeling af midler til udvalg og 
Intergruppeaktiviteter  (Trine og Lone). Trine omdelte en posteringsliste, og Lone har efterfølgende 
udarbejdet vedlagte regnskab for perioden 20/02-20 til 15/8 2020. På baggrund heraf kan det konkluderes, 
at der p.t. er i alt 1.301,47 kr., som ikke er øremærket, og som derfor er til disposition. Der er øremærket 
300 kr. til rådighed for hvert udvalg. På sidste møde i Intergruppen blev det besluttet at overføre 1.500 kr. 
til regionen, hvilket er sket den 28/2 2020.  
Onsdagsgruppen kl. 19 i Hans Tausens Kirke 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 20/2-20 har været udgående mails med referat og dagsorden 

fra Intergrupperådet til gruppernes mailkonti. 

 

Ad. 8: Orientering fra Regionen (Lone) 

Næste regionsmøde afholdes den 6/9 i Kolding. 

Ad.9: Eventuelt. 
- Kommende arrangementer i Intergruppen: Der var ikke nogen forslag. 

Ad.10: Næste møde i Intergruppe Odense 
Blev på mødet fastsat til lørdag den 31. oktober 2020 kl. 14.30-16.30 i lokalerne på Hunderupvej. 
Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 5. oktober 2020. 

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

 

INTERGRUPPEN ODENSE 

 

kontonr: 5391-0520990  Regnskab for perioden 20.-02.-20 – 15.-08.-20 

 

Dato INTERGRUPPEN (drift) Ind Ud Rest/øremærket beløb 

20-02-20 Saldo   296 

27-02-20 Tryk dagsorden til 20-02  10 286 

27-02-20 Kaffe til 20-02  50 236 

27-02-20 Brød til mødet 20-02  36 200 

27-02-20 Brød til mødet 20-02  89,25 110,75 

23-06-20 Tryk referat fra fra 20-02  40 70,75 

30-06-20 Gebyr, rente, provision banken  1 69,75 

 

 

Dato Brugernes bazar Ind Ud Rest/øremærket beløb 

20-02-20 Saldo   250 

20-02-20 Tildelt Ambulatorium grp.  v. mødet 20.-02 50  300 

 

Dato Ambulatorium Ind Ud Rest/øremærket beløb 

20-02-20 Saldo   242 

20-02-20 Tildelt Ambulatorium grp.  v. mødet 20.-02 50  292 

 

Dato Ikke øremærket Ind Ud Ikke øremærket beløb 

20-02-20 Saldo   2401,47 

20-02-20 Til brugernes bazar udvalget  50 2351,47 

20-02-20 Til ambulatorie udvalget  50 2301.47 

27-02-20 Til Regionen  1500 801,47 

17-06-20 Fra Hans Tausens Kirke 500  1301,47 
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Dato INTERGRUPPE - udvalgene  øremærket Ikke øremærket beløb 

 Saldo 5942,89   

 Øremærket   1301,47 

 - Intergruppen (drift)  69,75  

 - Mødelister  – uændret fra 13.-11-19  882  

 - Informateriale - uændret fra 9.-5.-19  300  

 - Ambulatorium  292  

 - Brugernes Bazar  300  

 - Speaker-dag uændret fra 20-02-20  2797,67  

 Øremærket i alt  4642,42  

 Øremærket + ikke øremærket 5942,89   

 


