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Referat af møde i Intergruppe Odense på Hunderupvej 45 torsdag den 03-11-2022 

Deltagere: Trine, Sven og Poul B. 
 
Ad. 1: Velkomst ved Sven. 

 Oplæsning af AA`s formålserklæring 
 Oplæsning af Intergruppens formål 

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

Ad. 3: Referat fra sidste ordinære møde den 08-08-2022 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). 
 

Ad. 5: Nyt fra igangværende og nye aktiviteter/udvalg: 
 Alkoholambulatorieudvalget: (Birgit, Sven, Stig, Niels B., Niels L. og Poul B.). Sven og Poul B. orienterede 

om, at udvalget p.t. består af 6 medlemmer, der på skift er på ambulatoriet hver onsdag kl. 10-12.  
Der er aftalt statusmøde den 9. november 2022 med lederen af ambulatoriet. 
Henvendelse til Birgit, Sven, Stig, Niels B., Niels L. og Poul B. 
 

 Fælles mødelister: (Sven). Sven trykker nye mødelister for Odense efter behov og sørger for 
ajourføring. Listerne finansieres af Intergruppen 
Henvendelse til Sven. 
 

 Orientering om litteratur og mønter: (Hans og Leo). Hans er litteraturansvarlig, og Leo er 
møntansvarlig. Der er lige modtaget et parti mønter fra USA, og alle grupper kan købe dem.  
Henvendelse til Hans og Leo. 
 

 Synlighed i forhold til dagspressen: Der er en servicepost ledig i relation til opslag i Kulturnat og 
Ugeavisen. 
 

 Brugernes Bazar 2022 (John):  Arrangementet blev i år holdt i Ansgars Anlæg, og måske var den 
større afstand fra Odense Banegård grunden til færre besøgende end de seneste år. AA havde i 
lighed med tidligere år en stand, som kun få fandt vej til i løbet af dagen. 
 

 ”Speakerdag” 2022-2023:  Der var på mødet enighed om, at lade det reserverede beløb på omkring 
2.800 kr. forblive reserveret indtil videre. Poul B. arbejder videre med et eventuelt arrangement, og 
der efterlyses flere interesserede til planlægningen og gennemførelsen. 
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Ad. 6: Økonomiredegørelse ved kasserer (Trine). Trine omdelte liste over posteringer på vores bankkonto 
fra den 25/02-22 og til dato. Der er pt. en kassebeholdning på 5.717,89 kr., og det blev besluttet at overføre 
beholdningen til næste møde. 

Ad. 7: Orientering om indkommen post på Intergruppens mail aainraad.od@gmail.com  
Poul B. oplyste, at der siden sidste møde den 8/8-22 har været en række mails angående Brugernes Bazar 
2022 samt udgående mails med referat og dagsorden fra Intergrupperådet til gruppernes mailkonti. 

Ad. 8: Orientering fra Regionen (Trine). Trine orienterede fra sidste møde i Regionen, som blev afholdt i 
Vejen den 23. oktober 2022. Mødet var af orienterende karakter som forberedelse til Servicekonferencen. 
Der var flot fremmøde fra Fyn. 

Ad. 9: Eventuelt. Blandt andet som følge af flere langvarige Corona-nedlukninger er aktiviteterne generelt i 
Intergruppen p.t. på ”lavt blus”, men på sigt forventes aktivitetsniveauet at stige, herunder en forventet 
kontakt om erfaringer mv. mellem Intergrupperne i Svendborg og Odense.  

Ad. 10: Fastsættelse af næste møde i Intergruppe Odense 
Næste møde blev fastsat til torsdag den 10. februar 2023 på Hunderupvej 45. 

Ad. 11: Afslutning med ”Ansvarlighed” og Sindsrobønnen. 

 

Med venlig hilsen 

Intergrupperådet (Trine, Sven 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. 


