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Referat af møde i Intergruppe Odense ved Sct. Hans Kirke lørdag den 22.-11.- 2014

Deltagere: Trine, Mona, Uffe, Niels V., Kurt, John, Sven, Lars Bo og Poul B.

Ad.1: Velkomst ved John

 Oplæsning af AA`s formålserklæring
 Oplæsning af Intergruppens formål

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

Ad.3: Referat fra sidste ordinære møde 6.-9.-2014.
Blev godkendt uden bemærkninger. 
Referaterne kan ses 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: Mona orienterede om status i Åben Info, herunder at der p.t. mangler vagter, 
meget gerne kvinder samt nye ansigter. Der anbefales et års ædruelighed, men det er ikke et krav. 
På mødet var der en længere snak om Åben Info´s relationer til Intergruppen, herunder om Åben 
Info bør have status som et selvstyrende udvalg i regi af Intergruppen i lighed med øvrige udvalg. 
Nogle mødedeltagere argumenterede for, at Intergruppen bør være paraply for alle de aktiviteter i 
Odense, der er nævnt i ”Vejledning for Intergrupper”, og derfor også Åben Info. Konklusionen på 
snakken blev, at Åben Info indtil videre fortsætter uændret, men med større gennemsigtighed i 
deres økonomi.
Åben Information har dagsordener og referater på www.AA-Syd.dk.

 Sygehusudvalget: (Wickie, Niels V. og Sven): Sven redegjorde for arbejdet på OUH/PSYK, hvor der 
ca. hver 2. uge suppleres med materiale på afdeling P og S samt på Psyk-Info. Niels orienterede 
endvidere om tidligere afholdt møde med lederen af sengeafdelingen på afdeling S. Mødet har 
endnu ikke resulteret i noget konkret resultat for AA i relation til de spørgeskemaer, som bruges til 
at henvise relevante patienter til Alkoholbehandlingen.   
Henvendelse kan ske til Wickie, Sven eller Niels eller på mail: aainraad.od@gmail.com

 Alkoholambulatorieudvalget: (Trine, Niels L., Kurt, Lars Bo og Poul B.). Poul orienterede om status 
på ambulatoriet. I det år, hvor ordningen har fungeret, har i alt 15 brugere benyttet sig af tilbuddet 
om frivilligt at få en snak med 2 AAére, der hver onsdag formiddag sidder i lånt lokale på stedet. 
Kurt supplerede med oplysning om, at han har truffet 4-5 brugere til de almindelige AA-møder. 
Udvalget fortsætter uændret frem til næste evaluering med lederen af Ambulatoriet primo 2015.
Henvendelse kan ske til Trine, Niels L., Lars Bo, Kurt og Poul eller på mail: 
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aainraad.od@gmail.com

 KK-udvalget - Kirkens Korshærs varmestuer og herberg (Jesper, Julian, John, Uffe og Niels V.). John 
redegjorde for udvalgets arbejde med at synliggøre AA via informationsmateriale på Kirkens 
Korshærs væresteder og herberg i Odense. I relation til brugerne er de ugentlige besøg på 
herberget i Benediktsgade reduceret til et månedligt besøg efter aftale med stedets leder.
Interesserede i gruppens arbejde kan henvende sig til gruppens medlemmer eller på gruppens 
mail: aainraad.od@gmail.com

 Fælles informationsmateriale, litteratur og mønter.  Sven orienterede om, og at alle grupper og 
udvalg gratis kan få tildelt ajourførte mødelister og mærkater om Åben Info, som er finansieret af 
Intergruppen. Der er samtidig skabt mulighed for fællesindkøb og fælles lager for alle grupper og 
udvalg vedrørende informationsmateriale og litteratur fra Hovedservice, når det bestilles på 
Hunderupvej (LarsBo). Her kan der også bestilles mærkedags-mønter (Sven). Det reducerer behovet
for, at grupperne selv skal ligge inde med et større lager af litteratur og mønter.
Intergruppens mail aainraad.od@gmail.com.

 AA-møder på St. Dannesbo (Chris, Ellen-Margrethe, Sara, Uffe, Henrik, Lars Bo og Niels V.). Niels 
orienterede om, at udvalget stadig er aktivt, idet der er kommet en mail fra St. Dannesbo, hvor man
ønsker AA´s hjælp til en beboer. Henvendelsen er besvaret, og den giver samtidig anledning til 
fornyede overvejelser om samarbejdet kan genoptages med et evt. møde igen for beboere, 
personale og andre interesserede.
 Intergruppens mail aainraad.od@gmail.com.

 Erfaringer med AA-materiale på hovedbiblioteket og Sct. Nicolaitjenesten:
Niels redegjorde for, at der i forhold til Odense Centralbibliotek, Hovedbiblioteket, er relevant 
informativt materiale fremlagt inklusivt ajourførte mødelister og etiket om Åben Info.  
Centralbiblioteket undersøger p.t. muligheder for at distribuere materialet videre til filialerne.
I forhold til SCT. Nicolai Tjenesten har Niels V. haft en meget positiv samtale med formanden på Fyn,
og der er således lagt konkret informationsmateriale på Klosterbakken. Niels V. vil endvidere sørge 
for, at Intergruppens informationsskrivelse til misbrugsbehandlere i Odense også sendes til 
kontaktpersonen i Sct. Nicolai Tjenesten, så han kan videresende den til alle de frivillige vagter i 
Tjenesten.
Lars Bo indtræder i udvalget.
Intergruppens mail aainraad.od@gmail.com.

Ad.6: Økonomiredegørelse ved kasserer (Trine): Trine redegjorde for vores økonomi, som dækker 
igangsatte aktiviteter samt et samlet ikke øremærket beløb på 2.027 kr., jf. vedlagte regnskab. Der var 
enighed om, at der fortsat skal være 300 kr. til rådighed for hvert udvalg. På den baggrund besluttede 
Intergruppemødet, at Ambulatorieudvalget tilføres 70 kr., og der sendes 950 kr. til Regionen samt 950 kr. til 
Åben Information.
Grupperne tirsdag kl. 17 (mandemødet), onsdag kl. 17.30, torsdag kl. 17, fredag kl. 14 og søndag kl. 19 
takkes alle for bidrag til Intergruppen.

Ad.7: Orientering om indkommen post på Intergrupperådets mail aainraad.od@gmail.com.
Poul redegjorde for ekspedition af konkret henvendelse fra St. Dannesbo til Intergruppens mailadresse. 
Endvidere blev orienteret om diverse indbydelser, og i den forbindelse efterlystes navne og mail-adresser på
såvel grupperepræsentanter som repræsentanter for Intergruppens enkelte udvalg, jf. den vedtagne 
postprocedure.
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Ad.8: Forslag om kommende temamøder/-arrangementer
Da mødet på dette tidspunkt var fremskredet, var der kun lidt tid til at behandle nedenstående pkt. a og b. 
Derfor sættes de på dagsordenen til næste møde igen.

a. Fælles arrangementer for AAér i Odense, se vedlagte bilag med mail fra Niels
På mødet var der overvejende stemning for forslaget om fælles arrangementer for AAér i Odense, 
f.eks. i form af en fast tradition med 2 årlige fælles arrangementer via Intergruppen – Nytårsaften og
”sommerudflugt”. Det kan måske være medvirkende til at skærpe interessen og forståelsen for 
Intergruppen indadtil i forhold til grupperne. Niels opfordrede interesserede til at melde sig til en 
evt. arrangørgruppe. Forslaget sættes på dagsordenen til næste møde igen.

b. Tiltag til styrkelse af samspillet mellem grupperne i Odense og Intergruppen
På given foranledning havde Trine udarbejdet vedlagte oplæg til Intergruppemødet om tiltag til 
styrkelse af samspillet mellem grupperne og Intergruppen. Trine redegjorde for opbygningen af og 
indholdet i oplægget, og på den baggrund var der enighed om at sætte oplægget på dagsordenen til
næste møde i Intergruppen.

Ad.9: Eventuelt
Intet.

Ad.10: Næste møde i Intergruppe Odense
 Blev fastlagt til lørdag den 28. februar 2015 kl. 14:30-16:30 i menighedslokalerne ved Ansgar Kirke. 
Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 2. februer 2015.

Mødet blev afsluttet med ”Ansvarlighed” og Sindsrobønnen.

Med venlig hilsen

Intergrupperådet (Trine, Ellen-Margrethe, 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

lntergruppe 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.



IN T ERG RU PPE

kontonr:5391-0520990   Regnskab   for perioden 06-09-2014 til 22-11-2014

Dato INTERGRUPPEN Ind Ud Rest

22-11-14 Saldo bankkonto 3694,25

Øremærket

- Intergruppen 316,25

- Mødelister/info-materiale 482,00

- KK 296,50

- Ambulatoriet 226,50

- OUH-udvalget 346,00

- Brugernes Bazar 0,00

3694,25 1667,252027,00

22-11-14 Ej øremærket efter sidste 
møde

130,00

I perioden
6/9-22/11

HATTEPENGE FRA 
GRUPPERNE I ODENSE

25-09-14 175,00

01-10-14 Onsdag kl. 17.30 951,00

07-10-14 Fredag kl. 14 160,00

21-10-14 Torsdag kl. 17 210,50

03-11-14 Søndag kl. 19 400,00

06-09-14 Overskud v. møde 
fratrukket Kaffe/kage

0,00

22-11-14 Ej øremærket 2027,00



INTERGRUPPEN DETAIL FOR UDVALG
hvor der har været bevægelser siden 06-09-14

Dato INTERGRUPPEN Ind Ud rest
06-09-14 Saldo 361,25
24-09-14 Tryk-ref 14-4

tryk 4.referat d.å
45,00

22-11-14 Saldo 316,25

Dato mødelister og Info-
materiale

Ind Ud rest

06-09-14 Saldo 275,00
Rest fra Brugernes bazar 252,00

13-11-14 Tryk v. Sven 45,00
22-11-14 Saldo 482,00

Dato Ambulatorie-udvalget Ind Ud rest
06-09-14 Saldo 346,50
31-11-14 Indkøb pjecer 120,00

226,50

Bilag
Forslag til Intergruppe-Odense
Indbakke x

Niels

 
Til Intergrupperådet.

Jeg vil til næste møde i Intergruppe-Odense foreslå følgende punkt:

 Fælles arrangementer for AAèr i Odense

Det var stort for mig, da jeg første gang kom til en stor nytårsfest for alle AAèr i Baptistkirken i 

jeg kom i.
Der har tidligere i Odense været afholdt fælles arrangement som uforpligtigende sommer 
komsammen på Engen. 

Nytårsaften og "sommerudflugt."
Det kunne måske også skærpe interessen indadtil i forhold til Intergruppe-Odense.

Det handler for mig om på mødet at lodde stemningen.
Vi ses!
Mange gode tanker og
kh.

Niels



Oplæg  til Intergruppemødet 22-11-14 om
Tiltag til styrkelse af samspillet mellem GRUPPERNE og INTERGRUPPEN

Grupperne i Odense

Mandag  
kl.17

Tirsdag
 kl 17

Onsdag
 kl 17.30

Torsdag
 kl. 11

Fredag
 kl. 14

Lørdag
 kl. 13

Søndag
kl. 13

Mandag 
kl.19 

Tirsdag 
kl. 19

Onsdag 
kl. 19

Torsdag
 kl 17

Fredag
 kl. 17

Lørdag
kl. 20.30

Søndag
 kl. 19

Tirsdag
kl. 19.30

Torsdag
 kl 19

Fredag
 kl. 19

Søndag
kl 19.30

 

Økonomi IND ad til 

Dagsorden 
Referater

   Status fra Udvalgene Fælles Mødelister
Fælles Litteraturindkøb
Fælles Møntindkøb

Økonomi
UD ad til     
mail:aainraad.od@gmail.com

UDVALG I ODENSE
”12-trins”-arbejdet/Synliggørelse

       Ambulatorie-udvalget

       Sygehus-udvalget

IND ad til 
Oplæg m. udgangspunkt i 
”Vejledning om Intergrupper
 – grupper der arbejder sammen.”.......
”pkt. 3:En tydeliggørelse af den kendsgerning at 
ansvaret for driften af intergruppen påhviler 
grupperne. 
Derfor bør hver gruppe udpege en 
repræsentant............”

        Kirkens-korshær Intergruppen har ingen selvstændig autoritet
Den ligger ved de deltagende Grupper

       Åben Information torsdag

       Informationsmateriale
       på biblo/turistkontoret/
        Sct.Nicolaitjenesten

        St.Dannesbo

       Brugernes Bazar

Gennem en grupperepræsentant,
Grupperepræsentanten kan modtage mail fra interrgruppen 
og viderebringe aktuel information til sin gruppe.
? Vidersendelse af mail: om konventer, træf,mail fra  
Regionen,  m.m.
? ønsker din gruppe orientering fra regionen m.m.

Grupperepræsentanten kan Viderbringe/udveksle  erfaringer 
til øvrige grupper i Odense og egen gruppe. Som så 
eksempelvis kan udmønte sig i nedsættelse af et Udvalg på 
et intergruppemøde, 
? Har din gruppe erfaringer/ideer den ønsker at arbejde 
sammen om, med de øvrige grupper i Odense.

                    Tilføjet efter intergrp.md.22/11-14

Intergruppen Intergrp-råd
(Styre-grup)
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