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Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård onsdag den 

24-02-2016 �  

Deltagere: Niels L., Uffe, John, Trine, Niels V. og Poul B. 

Ad. 1: Velkomst ved Poul 

• Oplæsning af AA`s formålserklæring 

• Oplæsning af Intergruppens formål 

• Betroede tjenere i Intergrupperådet  
Uffe indtrådte i Intergrupperådet, så der igen er 4 personer i rådet, der forbereder og 
efterbehandler møderne i Intergruppen, dvs. udarbejder dagsordener og referater. 

Ad. 2: Mødeleder-Poul indtil dagsordenens pkt. 5, derefter John, ordstyrer-Niels L., 
referent-Poul B. 

Ad. 3: Referat fra sidste ordinære møde den 18-11-2015 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: Det blev besluttet at behandle punktet særskilt under dagsordenens 
pkt. 6.  

• Sygehusudvalget: (Wickie og Niels V.): Niels V. refererede fra tidligere kommunikation med 
sygehusledelsen, hvor der blev udmeldt en kontaktperson på afd. S, som imidlertid ikke i 
længere tid har svaret på AA´s henvendelser. Der er dog stadig placeret let tilgængeligt 
og ajourført materiale. Det forventes, at der i forbindelse med det nye supersygehus vil 
blive etableret en egentlig Information i lighed med tidligere, og at AA i givet fald også 
vil kunne drage gavn heraf. Indtil videre anses det for vigtigt at vedblive med at 
synliggøre AA på sygehuset, bla. ved Psyk. Info, hvor vi har fået eget bord med 
udelukkende fremvisning af AA-materiale. Lokalet benyttes til møder, hvilket giver 
mulighed for, at sundhedsfagligt personale kan se vores materiale.   
Henvendelse kan ske til Wickie og Niels  

• Alkoholambulatorieudvalget: (Trine, Dorrit, Uffe, Niels L., Kurt og Poul B.). Niels L. orienterede 
om status på Ambulatoriet. Siden sidste møde i Intergruppen har der været 3 fremmødte 
brugere, og i de 2½ år, hvor ordningen har fungeret, har i alt 27 brugere således 
benyttet sig af tilbuddet om frivilligt at få en snak med 2 AA-ér, der hver onsdag 
formiddag sidder i lånt lokale på stedet. 
Der blev endvidere refereret fra afholdt evalueringsmøde den 23. februar 2016 med 
lederen af Ambulatoriet samt en behandler. På mødet var der enighed om, at ordningen 
fungerer meget tilfredsstillende for både Ambulatoriet og AA. Det blev endvidere 
besluttet, at vi også fremover vil afholde evalueringsmøde hvert ½ år.  
Henvendelse til Trine, Dorrit, Uffe, Niels L., Kurt og Poul  

http://www.AA-Syd.dk
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• Fælles mødelister, litteratur og mønter (Sven og Ole). Som følge af nyt møde fredag kl. 
19.30 på Alexandragade 8 og evt. andre ændringer skal mødelisterne ajourføres. Husk at 
alle grupper og udvalg gratis kan få tildelt ajourførte mødelister finansieret af 
Intergruppen.  
Henvendelse til Sven og Ole 

• Erfaringer med AA-materiale på Hovedbiblioteket, Sct. Nicolaitjenesten og 
Turistkontoret: (Lars Bo, Sven og Niels V.) Niels V. orienterede om status på Hovedbiblioteket 
og Sct. Nicolaitjenesten. Det fremlagte AA-materiale på Hovedbiblioteket er placeret 
sammen med andet materiale, som hver aften fjernes af personalet og lægges frem 
dagen efter igen. Herved kan det uheldigvis ske, at AA-materialet ikke kommer med i det 
fremlagte. Der er dog ingen tvivl om, at Hovedbiblioteket er et rigtig godt sted at have 
AA-materiale fremlagt, fordi der kommer mange personer forbi hver dag. 
Lederen på Sct. Nicolaitjenesten er ny, men det har ikke medført ændringer i forhold til 
AA..  
Henvendelse til Lars Bo, Sven og Niels V.  

• Information til praktiserende læger (Preben N. og John). Der har ikke været nogen 
aktivitet, så derfor blev det på mødet besluttet at nedlægge udvalget. De 300 kr., som 
udvalget fik tildelt på sidste møde, tilgår de ikke disponerede midler. 

Ad. 6: Hvad gør Intergruppen, når Åben Information lukker pr. 1. marts 2016? 
Der var en foreløbig drøftelse af mulighederne for fortsat at have et tilbud til den lidende 
alkoholiker i Odense om en snak. På baggrund heraf blev det besluttet at udarbejde en strategi 
som grundlag for mere konkrete tiltag. Niels V. og Uffe påtog sig opgaven. 
Det blev bemærket, at der på det nylig afholdte møde med lederen af Alkoholambulatoriet blev 
givet meget positiv respons fra lederen for i givet fald at udvide ordningen på Ambulatoriet til at 
gælde alle, og ikke kun brugerne på Ambulatoriet (jf. referatets pkt. 5). 

Ad. 7: Økonomiredegørelse ved kasserer, herunder fordeling af midler til udvalgene (Trine):  
Trine redegjorde for vores økonomi, som dækker igangsatte aktiviteter samt et samlet ikke 
øremærket beløb på 1.732 kr., jf. vedlagte regnskab. Der var enighed om at der fortsat skal 
være 300 kr. til rådighed for hvert af de igangværende udvalg. På den baggrund besluttede 
Intergruppemødet, at der tilføres 1.700 kr. til Regionen.  Torsdagsgruppen kl. 19 i Baptistkirken 
og Fredagsgruppen kl. 17 i Ansgar Kirke takkes for bidragene til Intergruppens aktiviteter. 

Ad. 8: Orientering om indkommen post på Intergrupperådets mail aainraad.od@gmail.com. 
Poul orienterede om, at indkommen post på mailen ekspederes af Intergrupperådets medlemmer 
på skift. Poul har således ekspederet enkelte mails, bl.a. vedrørende dato for BrugernesBazar 
2016, der i år afholdes tirsdag den 30. august i Kongens Have, og hvor AA/Intergruppen plejer at 
have en stand.  

Ad. 9: Styrkelse af samspillet mellem grupperne i Odense og Intergruppen 
På sidste møde blev det besluttet, at Niels L. til dette møde i Intergruppen skulle udarbejde 
forslag til en gratis mail-adresse til hver gruppe, der i så fald vil kunne fungere som bindeled 
mellem Intergruppen og grupperne i Odense. Forslaget fra Niels L. blev drøftet, og der var 
megen ros til forslaget. Oprettelse af de foreslåede mail-adresser afventer dog, at der 
udarbejdes et konkret forslag til involvering af grupperne.  

Ad. 10: Eventuelt  
De 2 artikler fra BOX 334, der var udsendt sammen med dagsordenen, blev omtalt. 

mailto:aainraad.od@gmail.com
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Ad.11: Næste møde i Intergruppe Odense 
 Er af Intergrupperådet fastlagt til onsdag den 25. maj 2016 kl. 15:00-17:00 på Hunderupvej 45. 
Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 25. april 
2016. 

Ad. 12: Mødet blev afsluttet med ”Ansvarlighed” og Sindsrobønnen. 

Med venlig hilsen 

Intergrupperådet (Trine, Uffe, 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. 

INTERGRUPPEN ODENSE 

kontonr:5391-0520990   Regnskab for perioden 18/11-15 til 24/02-2016 

 Dato INTERGRUPPEN Ind Ud Rest

24/02-2016 Saldo bankkonto 3652,47

Øremærket

- Intergruppen 310,00

- Mødelister/info-materiale 367,00

- Ambulatoriet 297,00

- OUH-udvalget 346,00

- Brugernes Bazar 300,00

- Udv. F. Prakt. læger 300,00

3652,47 1920,00 1732,00

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


  4

INTERGRUPPEN DETAIL FOR UDVALG 
hvor der har været bevægelser siden 18-11-15 

24/2-16 Tildel v.  møde 18/11-15 
Oversk. 807,- 
Til udv. V.edr. læger, 300,  
intergrpRådet 100.- 
Ej øremærket efter sidste møde 407,00

18/11-15 Hattepenge v. sidste møde 
 120kr   - fratrukket Kaffe/kage 
(kaffe 50,-kr - kage 45,-kr) 

25,00

I perioden 
18/11-15 til 
 24/02-2016

HATTEPENGE FRA GRUPPERNE I 
ODENSE

21/12--15 Fredag kl 17 Ansgar 800,00

01/02-16 Torsdag kl. 19 Baptisk. 500,00

24/02-2016 Ej øremærket    1732,00

Dato INTERGRUPPEN Ind Ud Rest

24/2-16 Saldo 260,00

18-11-15 Tildelt v. int.md 18/11-15 100,00

23-11-15 Tryk dagsorden 15-4 10,00

26/1-16 Tryk-ref 15-4 40,00

24/2-16 Saldo 310,00

Dato mødelister og Info-materiale Ind Ud rest

24/02-16 Saldo 412,00

13/1-16 Tryk v. Sven 45,00

24/02-16 Saldo 367,00

Dato Udvalg for info til prakt. læger Ind Ud rest

18-11-15 Saldo 0

18-11-15 Tildelt v. int.md 18/11-15 300

24/02-16 Saldo 300,00


