
 

 

Referat af møde i Gruppen for Åben Information på Hunderupvej 45 den 28.02.2013 kl. 19.30 

 

 

 
Deltagere: LiseLotte, Preben, Sven, Ove, Kurt, Sussi, Ulla og Poul 

 

Referat med henvisning til mødets dagsorden: 

 

Ad. 1: Kurt oplæste formålet med AA  

 

Ad. 2 og 3: Ove blev valgt til ordstyrer, og Poul blev valgt til referent. 

 

Ad. 4: Sven blev valgt til sekretær. Ove fortsætter som kasserer, og vagtskemaholder er Mona  

 

Ad.5: Kurt oplæste formålet med Åben Information 

 

Ad.6: Referatet fra sidste møde den 29. november 2012 blev godkendt 

 
Ad 7: Kurt forespurgte til tidligere beslutning om betroede tjenere, der har taget et tilbagefald. Det blev 

oplyst, at det på sidste møde i november blev besluttet, at der som minimum skal gå 3 måneder inden 

man igen kan indgå i vagtplanen. Dette medførte en ændring i den udleverede vagtplan for februar-maj 

2013 

 

Ad 8: Der er p.t. tilstrækkeligt med betroede tjenere 

 

Ad 9, 10 og 11: Ove oplyste, at kassebeholdningen er 518 kr. Der er p.t. ikke mulighed for annoncering, og 

det må forudses, at der vil gå noget tid inden der bliver mulighed for det igen. Det vil blive forsøgt at 

få gratis ”annoncer” ind i både Ugeavisen og Søndagsavisen under rubrikken ”Det sker”.  

Ove oplyste endvidere, at der er indgået 250 kr. fra Kerteminde-gruppen og 500 kr. fra 

onsdagsgruppen. 

Der blev ikke på mødet besluttet andre tiltag for at få flere penge til annoncering. 

 

Ad 12: Poul takkede for at få mulighed for at deltage på vegne af Intergruppe Odense. I forlængelse 

af mødet for et par år siden, hvor Niels V. deltog, er der siden blevet orienteret om økonomien 

i Åben Information på alle møder i Intergruppen, og det har været et rigtig godt signal om en 

sammenhængende indsats i Odense overfor den lidende alkoholiker. Et evt. øget samarbejde 

vil i givet fald kunne medføre en endnu stærkere indsats, ikke mindst omkring den samlede 

økonomi. 

Der var på mødet enighed om, at der synes at herske en del forvirring i grupperne om formål 

og opgaver i Intergruppen og Åben Information. Kommunikationen til og fra grupperne er 

derfor vigtig at styrke. Det blev i den forbindelse foreslået, at dette bl.a. kan ske ved at foreslå 

de enkelte grupper en mere grundig information på gruppesamvittighedsmøderne i stedet for 

den meget korte orientering, der i p.t. praktiseres omkring dagsordener og referater. 

 

Ad 13: Næste ordinære møde er torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30 på Hunderupvej 

 

Ad 14: Mødet sluttede med at hatten gik rundt og Sindsrobønnen. 


