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Referat af møde i Intergruppe Odense ved Domkirken lørdag den 10.-8.- 2013 kl. 14:30-16:30 

 

Deltagere: Asger, Chris, Sven, Niels V., Kirsten M., Trine, John, Uffe, Henrik N., Kurt og Poul B. 

Der var skriftligt afbud til mødet fra Dorrit. 

Ad.1: Velkomst ved Trine 

 Oplæsning af AA`s formålserklæring 

 Oplæsning af Intergruppens formål 

Ad.2: Mødeleder-Trine, ordstyrer-John, referent-Poul 

Ad.3: Referat fra 11.-5.-2013 godkendt. Referat på www.AA-Syd.dk  

Ad. 4: Præsentationsrunde (tilknytning til gruppe, tilknytning til udvalg eller anden AA service) 

Ad. 5: Redegørelser fra igangværende aktiviteter/udvalg: 

 Åben information: Kirsten redegjorde for status i Åben Info. Hun orienterede endvidere om, at 
annonceteksten er omformuleret.  Overskriften  er nu ”Drikker du for meget”.  Der er ikke 
henvisning til vagttlf. eller hjemmeside, kun tidspunkt og sted for Åben Info på Hunderupvej. 
Der er p.t. ikke økonomi til annoncer, men det er lykkedes at få den gratis ”annoncer” ind i ”Det 

sker” til og med uge 35. Af kommercielle hensyn må der ikke i den gratis annonce være henvisning 

til vagttelefonen eller hjemmesiden. På baggrund af den smalle økonomi, forsøges det at få 

forlænget aftalen om gratis ”annoncer” i ”Det sker”. 

Åben information har dagsordener og referater på www.AA-Syd.dk. 

 

 Sygehusudvalget: (Wickie, Dorrit og Sven): Sven redegjorde for arbejdet på OUH/PSYK. På nær juli 
måned supplerer han fortsat ugentligt materiale på stederne på OUH. Der blev i den forbindelse 
nævnt vigtigheden af, at der så vidt muligt altid kommer 2 personer på stederne. Sven orienterede 
endvidere om, at Psykiatrisk Information i Klaregade gerne vil have brochurer. Niels opfordrede til, 
at der går flere ind i sygehusudvalget, og Chris nævnte muligheden for at etablere et AA-møde i 
forbindelse med sygehusets kirke. Det kræver dog, at såvel ledelserne på sygehuset som Ansgar 
Kirke er indforstået. Det blev også pointeret, at et sådant møde kræver en stor sikkerhed for, at 
det gennemføres over en længere periode, jf.princippet om vedholdenhed. Udvalget har et ønske 
om rotationsprincip, og flere nye er meget velkomne. 
Interesserede kan henvende sig til Wickie, Dorrit og Sven eller på mail: aainraad.od@gmail.com 
 

 Alkoholambulatorieudvalget: (Kurt og Poul B.). Kurt orienterede om, at Harald er udtrådt af 
udvalget. Kurt redegjorde endvidere for, at der én gang om ugen suppleres med AA foldere og 
mødelister. På ambulatoriet er der en meget positiv interesse overfor AA, og Kurt og Poul har på 
foranledning af lederen af ambulatoriet holdt et møde med ambulatoriets ledelse om lån af et 
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lokale, hvor alle ambulatoriets brugere får tilbud om frivilligt at kunne henvende sig til 2 AA´er, der 
vil være til rådighed for information mv., formentligt et par timer hver 2. onsdag formiddag. 
Endelig aftale herom sker på aftalt møde den 22. august, hvor lederen af ambulatoriet samt Kurt 
og Poul deltager. Kurt orienterede endelig om, at Al-Anone også er i dialog med ambulatoriet om 
en tilsvarende aftale. 
Interesserede kan henvende sig til Kurt og Poul eller på mail: aainraad.od@gmail.com 
 

 KK-udvalget - Kirkens Korshærs varmestuer og herberg (Trine, Chris, Henrik N., John, Hans Henrik, 
Uffe og Niels)   
Niels redegjorde kort for udvalgets arbejde med at synliggøre AA via informationsmateriale på 

Kirken Korshærs væresteder og herberg i Odense. Niels orienterede endvidere om, at der hver 

torsdag kl. 20-21 kommer 2 AA-ér på herberget og supplerer brochurer og andet materiale, samt 

drikker kaffe og snakker med brugerne, alt efter aftale med ledelsen. Da mange af brugerne 

kommer videre til St. Dannesbo foreslog Niels endelig, at man overvejer mulighederne for en 

tilsvarende indsats på St. Dannesbo. Dette gav anledning til, at der på mødet blev nævnt 

muligheden for en sammenlægning af 2 eller flere af udvalgene, men det fik ikke tilslutning. 

Chris har deltaget på nogle af møderne på herberget og havde bemærket, at specielt materiale fra 

NA er meget synligt. Dette gav anledning til en drøftelse af AA-materialets synlighed, ikke mindst i 

relation til, at stederne til at placere materialet ikke er så gode som det kunne ønskes. Sven tilbød 

KK-udvalget at overtage en klar holder i plexiglas, der oprindelig var anskaffet af sygehusudvalget. 

Interesserede i gruppens arbejde kan henvende sig til gruppens medlemmer eller på gruppens 

mail: odaaserv0101@gmail.com 

 

 Fælles mødelister.  Sven oplyste, at der kun har været et par henvendelser om mødelisterne, der 
senest er opdateret den 1. august 2013. Den af Kurt og Else udarbejdede ”plakat” bruges i 
forbindelse med BrugernesBazar, og den lægges sammen med information om Åben Info. På næste 
møde i Åben Info vil Kirsten rejse spørgsmålet om deres brug af plakaten. Anvendelse af materiale 
fra Al-Anone blev drøftet, men der var enighed om, at Al-Anone selv må sørge for det. Husk at alle 
grupper og udvalg kan gratis få tildelt ajourførte mødelister hos Sven!! Skriv evt. en mail til 
intergrupperådet, som vil være behjælpelig med kontakten. Intergrupperådets mail 
aainraad.od@gmail.com. 

 

 BrugernesBazar: Niels orienterede om, at vi deltog sidste år i dette årlige arrangement i Kongens 
Have. Vi havde ansøgt om en ydmyg stand, hvor 10 AAèr indgik aktivt og på skift efter plan. 
Arrangementet er fra 9-17. På dagen benyttede vi det samme materiale, som bruges i de forskellige 
udvalg. Der var bud efter materialet, og flere AAèr fra Odense, men også udefra, kom forbi ud over 
de almindeligt interesserede. I år har BrugernesBazar 10 års jubilæum – torsdag den 29. august-, 
og Intergruppemødet vedtog på sidste møde, at vi igen i år deltager i dette arrangement, hvor der 
for øvrigt ikke serveres øl eller uddeles priser. John og Niels har meldt sig som tovholdere, og vil på 
baggrund af henvendelser om aktivt at deltage denne dag udarbejder de en ”vagtplan” for dagen. 
Skriv evt. en mail til intergrupperådet, som vil være behjælpelig med kontakten. Intergrupperådets 
mail aainraad.od@gmail.com. 
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Ad.6: Økonomiredegørelse ved kasserer (Trine): Trine redegjorde for vores økonomi, som dækker 
igangsatte aktiviteter det næste ½ år under forudsætning af, at aktivitetsniveauet fortsat vil være tilpasset 
den samlede økonomi. Regnskabet viser et samlet ikke øremærket beløb på kr. 643,48, jf. vedlagte 
regnskab. På den baggrund besluttede Intergruppemødet at videresende 600 kr. til Åben Info. 
Trine takkede afslutningsvis Sct. Hans-gruppen søndag kl. 19 for bidraget til Intergruppen. 
 
Ad.7: Orientering om indkommen post på Intergrupperådets mail aainraad.od@gmail.com. 
Trine orienterede om, at indkommen post på mailen ekspederes af Interrådets medlemmer på skift. Trine 
har således siden sidste møde i Intergruppen sørget for ekspedition af henvendelser på mailen:  - Fra 
Odense Kommune om udarbejdelse af en misbrugsstrategi, - mail fra Frivillighedscentret om mulighed for 
praktikant, - diverse mails om Brugernes Bazar, samt post fra Intergruppe-Kolding vedr. indbydelser mv. 
(fremgår også i SYDern). Frem til næste møde i Intergruppen vil Poul sørge for postekspeditionen. 

Ad.8: Forslag om kommende temamøder/-arrangementer 
Udsat til næste møde 
 
Ad.9: Eventuelt 
På baggrund af en konkret sag foreslog Uffe og Chris undersøgt mulighederne for aktiviteter i Odense 
Arrest. Der var på mødet bred enighed om, at det kunne være et godt initiativ, men det blev samtidig 
fastslået, at det for det første kræver ledelsens accept, og for det andet pointeredes vigtigheden af en 
vedholdende indsats over en længere periode, både med hensyn til vedligeholdelse af ajourført materiale, 
og ikke mindst en stabil indsats, hvilket stiller krav til de AA-ér, der indgår i en sådan aktivitet. 
På baggrund heraf blev det afslutningsvis foreslået, at vi som en begyndelse kunne forsøge at få ledelsens 
accept af at lægge telefonnummeret på vagttelefonen samt adressen på Åben Info, primært fordi det ikke 
ændrer sig og derfor ikke kræver så meget vedligeholdelsesindsats. 
 
Ad.10: Næste møde i Intergruppe Odense 
 Blev fastlagt til lørdag den 9. november kl. 14:30-16:30 i menighedslokale ved Domkirken.  Deadline for 
indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 14. oktober. 

 

Med venlig hilsen 

Intergrupperådet (Trine, Ellen-Margrethe, Niels, John og Poul B.) 

Kontakt til og information om Intergruppe Odense kan fås på AA-Syds hjemmeside www.AA-Syd.dk 
Mail aainraad.od@gmail.com 

 

 

Intergruppe Odenses formål: 

Intergruppe Odense er et forum, hvor AAèr kan mødes og udveksle erfaringer mellem grupperne i 
Odense samt nedsætte udvalg, der tjener fællesskabet i Odense. Det primære formål med Intergruppe 
Odense er at støtte AA-grupperne i Odense til at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig 
lider. 
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