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Referat af Intergruppemøde i Odense ved Domkirken den 11.-2.-2012 kl. 14:30-16:00 

                                                                                      
 

Deltagere: Trine(ordstyrer og kasserer), John(kaffebrygger og mødeleder), Sven, Ove, Kirsten B., 
Kurt og Niels(referent). 
 
Referat med henvisning til punkter på mødets dagsorden: 
 
Ad.1: Velkomst ved John 
 
Ad.5: Referat fra sidste møde den 12.-11. 2011 godkendt (referatet ses www.AA-Syd.dk)  
 
Ad.7: Redegørelser fra igangværende aktiviteter/udvalg: 
 

• Alkoholambulatorieudvalget: (Kurt og Poul B.). Kurt  redegjorde fra et meget positivt  
1½ times møde 6. feb. 2012 med en ledende person på ambulatoriet.  I 
overensstemmelse med pgl. har Kurt og Poul besluttet, at de én gang om ugen vil 
møde op og supplere med AA foldere, mødelister og etiket om Åben Info på anvist 
sted. Økonomi Jf. punkt 9.  --- Interesserede kan henvende sig til Kurt og Poul. Eller 
mail: aainraad.od@gmail.com 

 
• Sygehusudvalget: (Kirsten, Wickie, John og Niels): Kirsten B. redegjorde for 

udvalgets arbejde i det år, det har virket på OUH.  Kirsten fremhævede bl.a. 
betydningen af vedholdenhed, respekten for det at komme ind på en arbejdsplads, 
samt at følge de almindelige kommandoveje. 
Der er fortsat supplering ugentligt af materiale på PsykInfo på OUH og på afdeling S, 
her 2 steder, i den ambulante dagbehandling  
Udvalget afventer en indkaldelse til møde med afdelingens alkoholudvalg. 
Niels træder ud af udvalget, men vil stå på en dispositionsliste. Sven træder ind i 
udvalget. 
Udvalget har et ønske om rotationsprincip, og flere nye er meget velkomne. 
Interesserede kan henvende sig til Kirsten, Wickie, John og Niels eller mail: 
aainraad.od@gmail.com 
 

• Redegørelse i forhold til AA nytårsaften: (Ann, Ellen Margrethe, Ulla og John).  
John redegjorde kort om en god aften.  

             Der er ikke fundet nye til at tage over, så har du lyst, kan du kontakte: Ann, Ellen  
              Margrethe, Ulla eller John, som stod for nytår 2011/2012. Eller mail:                                                             

aainraad.od@gmail.com eller nytaar2010iodense@gmail.com 
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• Åben information: Ove redegjorde for status her og nu i Åben Info. Økonomien 

dækker annoncer betalt til udgangen af april. 
Der kan være brug for flere aktive AAer, og fra Oves side var der en appel til de 
yngre kræfter i AA om at gå ind i det arbejde. Åben information har dagsordner og 
referater på www.AA-Syd.dk . OBS. Næste ordinære møde torsdag d. 23. 2. 2012 kl. 
19.30 i lokalet på Hunderupvej 

 
Ad. 8: Nye kommende aktivitetsudvalg:   
 

• Oplæg ved Niels om muligheden for at starte et udvalg, der synliggør AA via 
informationsmateriale på Kirken Korshærs 4 væresteder og herberg i Odense, hvis 
Kirken Korshær har ønske om, at AA de 4 steder bliver synliggjort. 
Vedholdenhedsmodellen fra sygehusudvalget vil kunne benyttes. Det samme i forhold 
til kontakt til stederne gennem almindelige kommandoveje. 
I de seneste måneder har John lagt bl.a. mødelister 2 steder. 
På mødet gav John, Trine og Niels tilsagn om at gå ind i udvalget, men det vil være 
rart med mindst 4 i et udvalg. En opfordring til at gå ind i det. Kontakt Niels eller 
mail: aainraad.od@gmail.com 
 

 
• Sociale arrangementer: Der var ingen på punktet. På mødet blev der sat 

spørgsmålstegn ved berettigelse af punktet i forhold til Intergruppens formål. 
Spørgsmålet står ind til videre åbent. 

 
Ad.9:Økonomiredegørelse ved kasserer: (Trine)  

Trine fremlagde den økonomiske status, herunder om opbygningen af bankkonto, 
ønske om revisor, og evt. fassættelse af reserve.  
Revisor blev ikke valgt – vil ske senere. 
Intergruppemødet vedtog fordelingen af kassebeholdningen, som det fremgår af 3. 
perioderegnskab. At gruppen har en officiel bankkonto, til indkommende bidrag fra 
grupperne, til videre fordeling til servicegrupper. 

             Intergruppens Kontonr: 5391 052099 Arbejdernes Landsbank 
Ad.10: Eventuelt: 

• Principiel snak om indkøb og brug af materiale. Eventuel kontakt til Ole med 
henblik på besparelser ved materialeindkøb 

• Sven havde skrivelse med fra informationsudvalget i regionen med opfordring til 
at redegøre for aktiviteter i vores område. Interrådet påtog sig at besvare. 

 
Næste møde: Ved Domkirken den 12. maj 2012 kl. 14:30-16:00 
 Forslag på mailadressen til næste møde senest den 16. april 

Med venlig hilsen 
Intergrupperådet (Trine, Poul B., John og Niels) 

   Kontakt til og information om 
Intergruppe Odense 

kan fås på AA-Syds hjemmeside: www.aa-syd.dk 
Mail til gruppen: aainraad.od@gmail.com 
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Tredie perioderegnskab pr. 15.02.12  for Intergruppen i Odense  
For perioden 16.11.11 - 15.02.2012 
Intergruppens Kontonr: 5391 052099 Arbejdernes Landsbank 

Dato Bilag Art Ind ud Ajourført 

saldo 

15.08.11  Beholdning- 

Overf. Fra 2. perioderegnsk. 

0 0 149,00 

05.12.11  Modtaget fra  lørdagsgrp kl. 19.30, 

”lysmøde”. 

400,-  549,- 

03.02.12  Modtaget fra  torsdagsgrp  400  949,- 

INTERGRP.

MD.  

 Beholdning  til vidersendelse og minimums-

kassebeholdning 

  949 

11.02.12  

 

kaffepenge til  tirsdagsgrp  v Domkirken, hvor 

intergruppemd.  Blev afholdt 11-2-2012 

betalt kontant  

 50,- 899,- 

11.02.12  ”øremærket”-AmulatorieUdvalget  300,- 599,- 

11.02.12  ”øremærket”-KirkensKorshærsUdvalget  300,- 299,- 

11.02.12  Reserve,- minimumsbeholdning  299,- 0,- 

11.02.12  Hattepenge fra intergrp.md. 11-2-2012 165,-   

 

15.02.12 

 

 

 reserve 

Ny kassebeholdning 

299   

464,- 

¨Udarbejdet af Kasser Trine 16.02.2012 
Noter 
1. konto registreret personligt i kasserens navn, godkendt på Intergruppemødet 11.02.2012 
Kontoen vil hovedsagligt blive brugt til at overføre beløb, indbetaling fra grupper, udbetaling til 
serviceudvalg, servicegrupper,  regionen og lign..ved Intergruppemødet hver 3.md. 
2. revisor, ikke fundet ved Intergruppemødet, dog informeres Interrådet via mail, v. Alle bevægelser 
på konto 
3. Minimumsbeholdning, det blev godkendt på Intergruppemødet 11.02.2012 
at en reserve svarende til opstart af nyt udvalg, p.t. kr. 300,- . 
 
 
 
Intergruppe Odenses formål: Intergruppe Odense er et forum, hvor AAèr 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 støtte AA grupperne i Odense til at bringe 

budskabet videre til alkoholikeren som stadig lider.  


