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Referat af Intergruppemøde i Odense på Hunderupvej 45 den 10.-11.-2012 kl. 14:30-16:30 
 
 

                                                                                      
Deltagere: Niels V.(mødeleder), Trine(ordstyrer og kasserer), Ove, Kurt, John, Lissie, Sven, Uffe, 
Henrik N., Hans Henrik, Dorrit og Poul B. (referent). I mødet deltog desuden Gorm og Hans, der 
begge kommer fra Intergruppe Kolding, jf. pkt. 7. 
 
Referat med henvisning til punkter på mødets dagsorden: 
 
Ad. 1: Velkomst ved Niels V. 

Niels indledte med en kort præsentation af den historiske baggrund for oprettelsen af 
Intergruppe Odense, herunder den inspiration, som repræsentanter fra Intergruppe Kolding 
havde formidlet på et fællesmøde for ca. 2½ år siden. 
Niels orienterede om, at John og Kirsten B. er ophørt med servicearbejdet i Intergrupperegi 
af personlige årsager. Han takkede dem begge for deres hidtidige store indsats. 
Derefter oplæste Niels formålserklæringen samt Intergruppens formål. 
 

Ad. 2: Valg af mødeleder (NielsV.), ordstyrer (Trine) og referent (Poul B.). 
 
Ad. 3: Referat fra sidste møde den 11.08.2012: Godkendt (Referatet er på www.AA-Syd.dk) 
 
Ad. 4: Præsentationsrunde (i forhold til grupper, AA-service og service i forhold til Intergrupper).  
 
Ad.5: Redegørelser fra igangværende aktiviteter/udvalg: 
 

• Åben information: Ove redegjorde for status i Åben Info og gav udtryk for bekymring 
omkring de nuværende økonomiske midler til dækning af annoncering i Ugeavisen. Lige nu 
er der kun midler til 4½ gange annoncering, og det rækker ikke til at opnå ”Kvartalsrabat”. 
Økonomien dækker primært annoncer, men det bestræbes at få gratis ”annoncer” ind i både 
Ugeavisen og Søndagsavisen under rubrikken ”Det sker”, hvilket ikke er lykkedes fuldt ud i 
den seneste tid. 
Ove redegjorde endelig for, at der kun havde været få nykommere de sidste par måneder. 
Åben information har dagsordner og referater på www.AA-Syd.dk. 
 

• Sygehusudvalget: (Wickie, Sven, Kirsten M., og Dorrit): Sven redegjorde for udvalgets 
aktiviteter på OUH/PSYK, herunder at gruppen også arbejder på at kunne komme på S-
afdelingen/-sengeafsnittet. Niels V. oplyste i den forbindelse, at ”Alkoholudvalget” på afd. 
S gerne vil mødes med Intergruppens Sygehusudvalg, men at det trækker ud, formentlig på 
grund af besparelser. Det blev understreget, at AA alene kommer på de steder på OUH, 
hvor ledelsen er indforstået med det. 
Sven oplyste, at der fortsat ugentligt er supplering af materiale på stederne på OUH. Det 
blev i den forbindelse bemærket, at Sven p.t. er alene om opgaven. 
På foranledning af Gorm og Hans fra Intergruppe Kolding var der under punktet en generel 
drøftelse af Region Syds eventuelle rolle i fælles tiltag på regionsniveau. 
Dorrit og Kirsten M. indtræder fra nu af i udvalget . 



 

  
• Ambulatorieudvalget: (Kurt, Harald 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. Poul B. 
oplyste, at der i en mail til ambulatoriets leder er anmodet om mulighederne for et 
evalueringsmøde. Hans og Gorm fra Intergruppe Kolding orienterede i den forbindelse om 
mindre gode erfaringer fra AA- arbejdet på Misbrugscentret i Kolding, og på baggrund 
heraf var der en generel drøftelse af, hvad vi gør i disse tider med besparelser, f.eks. om vi 
er på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. 
Harald indtræder fra nu af i udvalget. 

 
• KK-udvalget - Kirkens Korshærs varmestuer og herberg (Trine, Chris, Henrik N., Uffe, 

Hans Henrik og Niels V.) 
Niels V. redegjorde i korte træk for forløbet fra udvalgets oprettelse på Intergruppemødet i 
februar og til i dag. Udvalget har benyttet samme principper, samme model og samme 
materiale i synliggørelse, som er benyttet på sygehuset og på ambulatoriet. Der har således 
været afholdt indledende møder med forstander/leder på de 4 steder (dagvarmestuen i 
Nørregade, dagvarmestuen i Pantheonsgade, natvarmestuen i Østergade og på herberget i 
Benediktsgade). Det er ligeledes hensigten, at vedholdenhedsmodellen fra sygehusudvalget 
fortsat skal benyttes, og det samme i forhold til kontakt til stederne gennem almindelige 
kommandoveje. 
Niels oplyste, at herberget er specielt på den måde, at der er deltagelse hver torsdag en time 
fra 20-21, og i forlængelse heraf natvarmestuen. 
Niels oplyste endvidere, at der for 14 dage siden har været afholdt evalueringsmøde med 
forstanderen for herberget, og at mødet var meget positivt. Det bemærkedes i den 
forbindelse, at der kan opstå risiko for, at AA opfattes som en del af Kirkens Korshær, men 
at AA i så fald jo altid kan trække sig. 
Uffe og Hans Henrik indtræder fra nu af i udvalget. 
Interesserede i gruppens arbejde kan henvende sig til gruppens medlemmer eller på 
gruppens mail: odaaserv0101@gmail.com 
 

• Orientering om informationsmateriale/deltagelse i Brugernes Bazar den 22. august 
2012 samt eventuel deltagelse næste år. 
Niels V. redegjorde for den årligt tilbagevendende Brugernes Bazar i Kongens Have og om 
invitation til at være med. Brugernes Bazar er alkoholfrit, og i år fik AA en lille stand, hvor 
flere fra fællesskabet var til stede. Standen havde ud over besøg fra AAér fra andre grupper 
i landet en del besøg, som bl.a. resulterede i, at brochuren om/til pårørende til alkoholikere 
var overraskende meget efterspurgt. AA´s deltagelse i arrangementet må betegnes som en 
succes, og det blev anbefalet at følge op på det til næste sommer. 
 

• Fælles mødelister 
Sven har påtaget sig at producere fælles mødelister til alle grupper i Odense. Der er indtil 
nu lavet nogle hundrede hvert år, som primært er placeret på Hunderupvej. Listerne bliver 
trykt på et lokalt trykkeri til en pris på 50 øre pr. stk. 
De fælles mødelister er et tilbud  til alle grupperne i Odense og til alle udvalg i Intergruppe- 
regi, der på den måde kan rekvirere ajourførte mødelister gratis hos Sven, der får udgiften 
refunderet fra Intergruppen. 
 

Ad. 6: Økonomiredegørelse ved kasserer: (Trine)  
Trine fremlagde den økonomiske status (se bilag). Der har ikke siden sidste møde i august 
været bevægelser på nær 45 kr. til mødelister til KK-udvalget.  
Lissie indtræder fra nu af (som revisor) i administrationen af Intergruppens økonomi. 



 

 
Ad. 7:  Erfaringer omkring Intergruppe v/repræsentanter fra Intergruppe-Kolding. 

Gorm indledte med at omtale den oversatte ”Vejledning om Intergrupper – Grupper der 
arbejder sammen” samt ”Udkast til Strategisk Plan For Perioden 2012-2015” fra 
Tjenesterådet for AA Norge (Niels V. havde kopieret nogle eksemplarer af vejledningen og 
strategiplanen, som blev delt ud på mødet. Vejledningen kan i øvrigt ses på den danske 
officielle AA side under "AA-service" som pdf fil). 
 
Efter Gorms opfattelse er der megen god inspiration at hente i vejledningen, og på baggrund 
af nogle mindre heldige erfaringer fra Kolding op til Landsmødet i 2007 pointerede han det 
vigtige i klare aftaler. 
 
Omkring udkastet til strategiplanen fra Norge fremhævede han særligt analysemodellen, 
hvor der fokuseres på styrke, muligheder, svagheder og trusler som udgangspunkt for 
opstilling af strategiske hoved- og delmål samt konkrete tiltag. 
 
Gorm henviste endvidere til noget statistikmateriale fra USA som en mulig 
inspirationskilde til opstilling af mål og konkrete tiltag (som eksempel vedlægges en side 
fra statistikken). 
 
Gorm gjorde opmærksom på, at AA har en fælles stand, som vi i givet fald vil kunne låne 
til f.eks. foredrag på skoler etc. 
 
Omkring økonomien i Intergruppe Kolding blev det oplyst, at samtlige bidrag fra grupperne 
i Kolding tilgår Intergruppe Kolding. Der er således ingen særskilte konti i Kolding for de 
enkelte aktiviteter. Alle fælles aktiviteter på tværs af grupperne prioriteres på den måde ud 
fra en samlet vurdering, der foretages af Intergruppe Kolding. Dette har givet mulighed for, 
at der til stadighed er en aktivitetspulje på 15.000 kr. til særlige arrangementer og 
aktiviteter. Det skal hertil bemærkes, at der til forskel fra Odense kun er meget få 
lokaleudgifter.   
 
Afslutningsvis oplyste Gorm, at spørgsmålet om Intergruppe-Kolding er på de rigtige steder 
og på de rigtige tidspunkter, vil blive revurderet i den kommende tid, bl.a. set i lyset af den 
omtalte vejledning. 
 
Niels V. samt flere andre mødedeltagere takkede for indlægget fra Intergruppe Kolding og 
fremhævede i den forbindelse, at det havde sat mange tanker i gang. Niels pointerede i den 
forbindelse, at han gennem læsningen af vejledningen for Intergrupper var blevet bekræftet 
i meget af det, der er sat i gang i regi af Intergruppe Odense. Samtidig påpegede han dog på, 
at  tradition og fornyelse kan og er en lidt svær størrelse i Odense. 
 

Ad. 8:   Eventuelt 
Uffe efterlyste en anden og bredere betegnelse/navn for Intergruppe Odense 

 
Ad. 9: Næste møde 

    På Hunderupvej 45, den 9. februar 2013 kl. 14:30-16:30 
           Forslag til dagsordenpunkter på mailadressen til næste møde senest den 14. januar 2013 
 
 
Ad. 10: Afslutning med ”ansvarlighed” og Sindsrobønnen 
 
 



 

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

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.  
BILAG 
Sjette perioderegnskab pr. 10.11.12  for Intergruppen i Odense  
For perioden 14.08.2012 - 17.11.12             Intergruppens Kontonr:5391-0520990 
Indestående Intergruppekonto..................................1637,54 
Øremærket ialt..........................................................1326,25 
Dato Bilag INTERGRUPPEN Ind ud Ajourført saldo  

11.08..12  Beholdning- 

Overf. Fra 5. perioderegnsk. 

- - 50,-  

10.11.2012  Hattepenge ved 

intergruppemødet 10.11.2012 

260,-  310,-  

Saldoopgørelse for udvalgene og intergruppe- øremærket 
Dato Bilag Intergruppe Ind ud Ajourført 

saldo 

 

10.11.2012  Minimumsbeh. 

Intergruppe 

  300,00 300,00 

 

Dato Bilag OUH-UDVALGET Ind ud Ajourført 

saldo 

 

10.11.2012     167,25 167,25 

 
Dato Bilag KK-UDVALGET Ind ud Ajourført 

saldo 

 

11.08.2012     145,50  

11.08.2012  Tildelt 

intergrpmd.11.08.12 

150,-    

20.08.2012 kk-Nr.3 Køb brocure  139,- 156,-  

10.11.2012      156,- 

 
Dato Bilag AMB-UDVALGET Ind ud Ajourført 

saldo 

 

05.07.2012 Nr.1 Udg. Litt. V Kurt  100,-   

10.11.2012     200,00 200,00 

 
Dato Bilag Brugernes Bazar Ind ud Ajourført 

saldo 

 

11.08.2012  Tildelt 

intergrpmd.11.08.12 

100,00  100  

20.08.2012 kk-Nr.3 Køb brocure  100   

   0 0  0 

 
Dato Bilag Mødelister  Ind ud Ajourført 

saldo 

 

11.08.2012  Tildelt 

intergrpmd.11.08.12 

548,00  548,00  

18.09.2012 kk-nr.4 kk-modt. 100 md.list  45,-   

10.11.2012      503,00 

 


