
Referat af møde i Intergruppe Odense ved Ansgar Kirke lørdag den 28-02-2015

Deltagere: Trine, Ellen-Margrethe, Kurt, John, Sven, Uffe og Poul B.

Ad.1: Velkomst ved John

 Oplæsning af AA`s formålserklæring
 Oplæsning af Intergruppens formål

Ad.2: Mødeleder-John, ordstyrer- Ellen-Margrethe, referent-Poul

Ad.3: Referat fra sidste ordinære møde 22.-11.-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: Sven orienterede om status i Åben Info, herunder at der p.t. ikke annonceres på
grund af manglende økonomi. Der er dog stadig gratis omtale i lokalavisen og Fyns Stifttidende. P.t. 
undersøges mulighederne for at komme på ”kultunaut.dk” med en gratis annoncering. Desuden 
efterspørges flyer til at sætte op diverse steder i A5 format, muligvis i form af den nuværende Flyer 
om Åben-info, der evt. kan rettes til, i forhold til formålet med Åben-info. I givet fald kan den 
sættes op på biblioteker, dagligvarebutikker og lign.
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 indtil nu er blevet suppleret med materiale på afdeling P og S samt på Psyk-Info. 
Ifølge Svens oplevelser bliver materialet ikke brugt, og der er heller ingen feed-back, hverken fra 
brugere eller OUH. På den baggrund ønsker Sven at udtræde af udvalget.
John takkede Sven for den indsats han har ydet i udvalget gennem de sidste 2 år.    
Henvendelse kan ske til Wickie eller Niels eller på mail: aainraad.od@gmail.com

 Alkoholambulatorieudvalget: (Trine, Niels L., Kurt, Lars Bo og Poul B.). Kurt orienterede om status 
på ambulatoriet, hvor i alt 16 brugere har benyttet sig af tilbuddet om frivilligt at få en snak med de
2 AAére, der hver onsdag formiddag sidder i lånt lokale på stedet. Poul supplerede med oplysning 
om, at der siden nytår har været en afmatning i antal brugere, der har benyttet sig af tilbuddet. 
Udvalget fortsætter dog uændret frem til næste evaluering med lederen af Ambulatoriet efter 
sommerferien.
Henvendelse kan ske til Trine, Niels L., Lars Bo, Kurt og Poul eller på mail: 
aainraad.od@gmail.com

 KK-udvalget - Kirkens Korshærs varmestuer og herberg (Jesper, Julian, John, Uffe og Niels V.). Uffe 
redegjorde for udvalgets arbejde med at synliggøre AA via informationsmateriale på Kirkens 
Korshærs væresteder og herberg i Odense. Der opleves meget lidt interesse fra brugerne for at 
snakke om AA, så de månedlige besøg på herberget i Benediktsgade vil formentlig fremover alene 
ske efter aftale med stedets leder.
Interesserede i gruppens arbejde kan henvende sig til gruppens medlemmer eller på gruppens 
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mail: aainraad.od@gmail.com

 Fælles informationsmateriale, litteratur og mønter (Sven og Lars Bo). Sven pointerede, at alle 
grupper og udvalg gratis kan få tildelt ajourførte mødelister og mærkater om Åben Info, som er 
finansieret af Intergruppen. Da der snart udsendes nye og reviderede mødelister blev det foreslået, 
at alle grupper i Odense hver får 5 mødelister og i øvrigt kan hente flere på Hunderupvej.
Der er endvidere skabt mulighed for fællesindkøb og fælles lager for alle grupper og udvalg 
vedrørende informationsmateriale og litteratur fra Hovedservice, når det bestilles på Hunderupvej 
(Ole). Her kan der også bestilles mærkedags-mønter (Sven).
Intergruppens mail aainraad.od@gmail.com.

 AA-møder på St. Dannesbo (Chris, Ellen-Margrethe, Sara, Uffe, Henrik, Lars Bo og Niels V.). 
Udvalget afventer afklaring af, om samarbejdet kan genoptages med et evt. møde igen for beboere, 
personale og andre interesserede.
 Intergruppens mail aainraad.od@gmail.com.

 AA-materiale på hovedbiblioteket, Sct. Nicolaitjenesten og Turistkontoret (Niels V., Sven og Lars 
Bo). Informativt AA-materiale er fremlagt inklusivt ajourførte mødelister og etiket om Åben Info.
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 1.278 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 Intergrupperådet tilføres 200 kr., og 300 kr. tilføres Brugernes Bazar 2015. Der henstår
herefter et samlet ikke øremærket beløb på 778 kr. til næste møde.
Grupperne onsdag kl. 19 og fredag kl. 19 takkes for bidrag til Intergruppen.

Ad.7: Orientering om indkommen post på Intergrupperådets mail aainraad.od@gmail.com.
John orienterede om diverse indbydelser.

Ad.8: Forslag fra sidste møde, jf. referat fra den 22. november 2014

a. Fælles arrangementer for AAér i Odense
Det blev diskuteret, hvorvidt Intergruppen kan være forum for ideer og/eller gennemførelse af en 
fast tradition med 2 årlige fælles arrangementer – Nytårsaften og ”sommerudflugt”. I forhold til 
traditionerne blev der på mødet udtrykt betænkelighed ved arrangementer, der ikke finansieres af 
deltagerne selv, og samtidig var man betænkelig ved det store arbejdsbyrde, som sådanne 
arrangementer vil medføre.
Det blev besluttet at fortsætte snakken på næste møde i Intergruppen, så alle gode ideer i relation 
til fælles arrangementer er velkomne.

b. Tiltag til styrkelse af samspillet mellem grupperne i Odense og Intergruppen
Til mødet i Intergruppen den 22. november 2014 havde Trine udarbejdet oplæg til Intergruppen om
tiltag til styrkelse af samspillet mellem grupperne og Intergruppen. Oplægget fremgår af bilag til 
referatet fra mødet den 22/11-14. Trine redegjorde for opbygningen af og indholdet i oplægget. På 
den baggrund blev der fremført forskellige muligheder for at styrke samspillet, bl.a. ved at indbyde 
grupperepræsentanterne til en drøftelse. En anden mulighed kunne være at tydeliggøre 
betydningen af et styrket samspil ved mundtligt og/eller skriftligt at forelægge sagen for hver enkelt
gruppe i Odense.
Det blev besluttet, at Intergrupperådet på baggrund af de på mødet fremførte synspunkter og 
muligheder udarbejder forslag til en handlingsplan til næste møde i Intergruppen. 
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Ad.9: Eventuelt
Poul orienterede kort om baggrunden for et konkret initiativ til at informere de praktiserende læger i 
Odense om AA. Preben er initiativtager og tovholder. 

Ad.10: Næste møde i Intergruppe Odense
 Næste møde blev fastsat til den 23. maj, som er pinselørdag, hvilket man ikke var opmærksom på. 
Intergrupperådet har derfor efterfølgende tilladt sig at fastsætte næste møde til lørdag den 30. maj 2015 kl. 
14:30-16:30 på Hunderupvej. Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er 
mandag den 4. maj 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.

BILAG 

Regnskab

mailto:aainraad.od@gmail.com
http://www.AA-Syd.dk/

