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Referat af Intergruppemøde i Odense ved Domkirken den 12.-5.-2012 kl. 14:30-16:00 
 
 

                                                                                      
 

Deltagere: Trine(ordstyrer og kasserer), Kirsten B. (ordstyrer under behandlingen af pkt. 7), John 
(kaffebrygger og mødeleder), Niels V., Ove, Niels L., Kurt og Poul B. (referent). 
 
Referat med henvisning til punkter på mødets dagsorden: 
 
Ad.1: Velkomst ved John 
 
Ad.3: Referat fra sidste møde den 11.02.2012: Godkendt med en enkelt korrektion, idet 
Intergruppens rigtige Kontonr. er: 5391 0520990 (det sidste 0 manglede, se referatet på 
www.AA-Syd.dk)  
 
Ad.5: Redegørelser fra igangværende aktiviteter/udvalg: 
 

• Åben information: Ove redegjorde for status i Åben Info. De sidste par gange har der 
været 2 nykommere, og flere kommer ind i AA via Åben Info. 
Økonomien dækker primært annoncer, men det bestræbes at få gratis ”annoncer” ind 
i både Ugeavisen og Stifttidende under ”Ugens aktiviteter”, hvilket er lykkedes de 
sidste par uger. 
Ove appellerede til flere kræfter i AA om at gå ind i arbejdet, og samtidig efterlyste 
han et samlet skriftligt materiale til udlevering til nykommere i Åben Info. Der var 
enighed om, at udarbejdelse af en sådan ”Velkomstpakke” foretages af Åben Info- 
gruppen. 
Åben information har dagsordner og referater på www.AA-Syd.dk. 
 

• Sygehusudvalget: (Kirsten, Wickie, John og Svend): John redegjorde for udvalgets 
arbejde på OUH/PSYK, herunder at gruppen pt. også arbejder på at kunne komme 
på S-afdelingen/-sengeafsnittet. 
Der er fortsat supplering ugentligt af materiale på stederne på OUH. Det blev i den 
forbindelse understeget, at det er vigtigt, at der altid kommer 2 personer på stederne. 
Der var under punktet en generel drøftelse af effekten af de enkelte udvalgs arbejde. 
Da en sådan konkret ”måling” af effekterne er forbundet med stor usikkerhed var der 
på mødet enighed om, at det vigtigste er vedholdenhedsmodellen fra sygehusudvalget. 
Udvalget har et ønske om rotationsprincip, og flere nye er meget velkomne. 
Interesserede kan henvende sig til Kirsten, Wickie, John og Svend eller på mail: 
aainraad.od@gmail.com 
 

• Alkoholambulatorieudvalget: (Kurt og Poul B.). Kurt  og Poul redegjorde for, at de én 
gang om ugen møder op og supplerer med AA foldere, mødelister og etiket om Åben 
Info på anvist sted. Der er en positiv interesse overfor AA blandt Ambulatoriets 
ansatte. Der er bestilt 20 eksemplarer af brochuren for pårørende, som betales af det 
afsatte rådighedsbeløb på 300 kr. 



 

Interesserede kan henvende sig til Kurt og Poul eller på mail: aainraad.od@gmail.com 
 

• KK-udvalget - Kirkens Korshærs varmestuer og herberg (Trine, John, Chris og Niels)   
På baggrund af oplæg på sidste møde i Intergruppen (jf. referat fra mødet den 11/2) 
om muligheden for at starte et udvalg, der synliggør AA via informationsmateriale på 
Kirken Korshærs 4 væresteder og herberg i Odense, redegjorde Niels for status på 
arbejdet. 
Der har været afholdt et indledende møde med forstander/leder på de 4 steder, som 
forløb i en særdeles positiv ånd. Forstanderen vil således i forlængelse af mødet tage 
emnet op med medarbejdergruppen. og på sigt kan der måske blive tale om deltagelse 
af personer fra AA i beboermøderne, der afholdes torsdag aften. Det er i øvrigt 
hensigten, at vedholdenhedsmodellen fra sygehusudvalget vil skulle benyttes, og det 
samme i forhold til kontakt til stederne gennem almindelige kommandoveje. 
Niels oplyste, at alle 4 steder er begejstret for den af Kurt og Else udarbejdede 
”plakat”, og den lægges derfor sammen med information om Åben Info. 
Niels sørger for at scanne ”plakaten” ind, så den er tilgængelig på www.AA-Syd.dk 
Interesserede i gruppens arbejde kan henvende sig til gruppens medlemmer eller på 
gruppens mail: odaaserv0101@gmail.com 
 

Ad. 6: Nye kommende aktivitetsudvalg: Intet 
 
Ad. 7: Økonomiredegørelse ved kasserer: (Trine)  

Trine fremlagde den økonomiske status. (se bilag). Intergruppemødet vedtog at 
fordele kassebeholdningen, som den fremstår den 12/5 2012 uden hensyntagen til 
forventede indtægter. 
Kassebeholdningen er på 1.364 kr. og fremgår af vedlagte perioderegnskab. Det blev 
vedtaget at tildele Sygehusudvalget 100 kr., Åben Info 800 kr. og 400 kr. til Regionen. 

             Intergruppens Kontonr: 5391 0520990 Arbejdernes Landsbank.  
  Der blev på mødet givet udtryk for stor tak for de indkomne bidrag fra grupperne:   

fredag kl 17 Ansgar, Lørdag kl. 13 og  fredag kl. 14.    
 
 Ad. 10: Eventuelt: 
   Der fremkom forslag om at udvide møderne i Intergruppen til 2 timer. Det fastholdes 

at afholde møderne om lørdagen, og mødets varighed sættes på dagsordenen til næste 
møde til endelig vedtagelse. 

 
Næste møde: 

Ved Domkirken den 11. august 2012 kl. 14:30-16:30 
Forslag til dagsordenpunkter på mailadressen til næste møde senest den 17. juli 

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 

 
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.  



 

 
Fjerde perioderegnskab pr. 14.05.12  for Intergruppen i Odense 
For perioden 15.02.12 - 14.05.2012 
Intergruppens Kontonr:5391-0520990 
 
Dato Bilag INTERGRUPPEN Ind ud Ajourført 

saldo 

15.02.12  Beholdning- 
Overf. Fra 3. perioderegnsk. 

- - 464,00 

  Minimumsbeholdning  300,- 164,- 

17.04.12  Modtaget fra   

OD.FRE. 17 ANSGAR 

500,-  664,- 

     664,- 

12.05.12  Modtaget fra Lørdag kl. 13(kontant) 702,-   

12.05.12  Beholdning  til vidersendelse iflg. Intergrpmd 
12.05.12 

1366,-  2,- 

12.05.12  Til OUH-udvalget  100,-  
12.05.12  Til Åben Info  864,-  
12.05.12  Til Regionen  400,-  
12.05.12  Hattepenge ved intergruppemødet 12.05.12 96,50   
12.05.12  Kaffepenge til grp. hvor møde blev afholdt  50,-  
14.05.12  Modtaget fra fredag kl. 14  

Indkommet efter intergruppemøde afholdt 
350,-  398,50 

 
Saldoopgørelse for udvalgene - øremærket på tidligere Intergruppemøde, samt indføjet ny 

tildeling til OUH-udvalget på intergrpmd. 12.05.12 
 

Dato Bilag OUH-UDVALGET Ind ud Ajourført 

saldo 

13.08.11 Nr.1 Udgifter i Sygehusudvalget 

20 hæfter indkøbt i AA-litteratursalg 

128,50 128,50  

12.11.11 Nr.2 

 

Udgifter i Sygehusudvalget 186,00 186,00  

12.11.11 

 

 Udgifter i Sygehusudvalget, Nu 150,00   

12.11.11 

 

 Vidersendt i flg. Gruppesamvittighed på 

Intergruppemd. 12.11.11 

 

   

  Til Sygehus-udv. i Od. 200,-   

 Nr. 3 Udgifter i Sygehusudvalget 

 
 237,75 112,25 

23.04.12 Nr. 4 Udgifter til tryk af mødelister    45,00  67,25 

12.05.12  Tildelt i flg. Intergruppemøde 12.05.12 100,-  167,25 
 
Dato Bilag KK-UDVALGET Ind ud Ajourført 

saldo 

11.02.12  ”øremærket”-KirkensKorshærsUdvalget 300,-   

01.05.12 Nr.1 Udgift for tryk af mødelister(50 stk)     22,50  

02.05.12 Nr.2 Udgift litteratursalg   132,00 145,50 
 
Dato Bilag AMB-UDVALGET Ind ud Ajourført 

saldo 

11.02.12  ”øremærket”-Ambulatorieudvalget 300,-   
12.05.12     300,00 

 


