
Anonyme Alkoholikere - Intergruppe Odense 
Intergruppe Odense er et forum hvor AA´ere, kan mødes og udveksle erfaringer mellem 
AA grupperne i Odense samt nedsætte udvalg der tjener fællesskabet I Odense. 
 

Anonyme Alkoholikere - Intergruppe Odense 

 
 
Referat af Intergruppe møde:  Lørdag den 27. november 2010, kl. 14:30 
Sted:   Hunderupvej 45, 5000 Odense C. 

 
Til stede: John H, Ove, Niels, Helle, Bjarne T, Frank og Sara (afbud fra Trine) 
 
 
 

1. Velkomst, oplæsning af AA´s formål:  
Formål AA og med Intergruppen blev læst op 
 

2. Valg af mødeleder og referent 
Frank blev valgt til ordfører og Bjarne T. til referent. 

 
3. Orientering om Intergruppens formål 

Det udsendte oplæg til formå blev diskuteret ivrigt. 
Konklusionen blev - 
Formålet: 
Intergruppe Odense er et forum hvor AA´ere, kan mødes og udveksle erfaringer 
mellem AA grupperne i Odense samt nedsætte udvalg der tjener fællesskabet I 
Odense. Det primære formål med Intergruppen i Odense er at, at støtte AA 
grupperne i Odense til at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider. 
 
De øvrige punkter i oplægget er aktiviteter, punkter der kan tages op kommende 
møder. 
 

4. Valg af Intergruppe råd:   
Følgende 6 personer blev valgt som tovholdere i et Intergruppåd.  
Rådet kan konstituere sig senere sig med Formand, næstformand, sekretær og 
kasserer hvis de finder det nødvendigt.  
De 6 personer er: John H, Sara, Bjarne, Niels, Helle og Trine. 

 
5. Nyt fra Grupperne i Odense:  

Udsættes til næste gang.  
 

6. Stående udvalg:   
Strukturen i Intergruppen blev diskuteret. 
Man var enige om at stående udvalg kan oprettes og forsvinde igen efterbehov.  
Man blev enige om, at det er vigtigt at Intergruppen bliver en overodnet paraply for 
AA aktiviteter i Odense.   
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7. Åben Information torsdag 19:30 – 20:00  
Man var enige om at Aben Information er et etableret og fungerende udvalg der 
rapporterer til Intergruppe møderne. 

 
8. Nye udvalg:   

Der kan nedsættelse af Informations udvalg sørger for: Adresse på AA i telefonbog. 
Hjemmeside for AA i Odense oprette E- mail. Kontakt til: Ambulatoriet, Psykiatrisk. 
afd. P, Læger, evt. andet. Link til regionens hjemmeside. 
Tages op på næste møde 

 
 

9. Workshop udvalget i Odense  
Tages op på næste møde 

 
10. Eventuelt 

Det foreslås at Intergruppe møder i fremtiden afholdes et neutralt sted i Odense så 
Intergruppn ikke bedømmes for hvor den holde møder. Men bredømmes som en 
neutral Intergruppe for alle grupperne i Odense. 
John tagr kontakkt til Ansgars Kirkes nye lokaler. Rådet holder internt møde den 17. 
januar kl. 17:00 Hunderupvej 

 
11. Næste møde:  

Intergruppemøde: Lørdag den 12. februar kl. 14:30 i Ansgar Kirke 
 

Afslutning med sindsrobønnen.   
 
V. h.  Udvalgsrådet 

Intrergruppe Odense 

Informations udvalg  
(sygehuse, læger ambulatorier) 

Udvalg: workshops konventer mm. 
 

Åben Information (udvalg) 

AA Grupperne i Odense 

Intergruppe rådet  
(betroede 


