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Referat af møde i Intergruppe Odense ved Ansgar Kirke onsdag den 23-08-2017

 

Deltagere: Uffe, John, Lars Bo, Trine og Poul B. 

Ad. 1: Velkomst ved John 

x Oplæsning af AA`s formålserklæring 
x Oplæsning af Intergruppens formål 

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

Ad. 3: Referat fra sidste ordinære møde den 17-05-2017 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: Nyt fra igangværende og nye aktiviteter/udvalg: 

x Sygehusudvalget: (Wickie og Lars Bo): Lars Bo fortalte, at han er på afd. S (Ambulatoriet og 
sengeafsnittet) og Psyk.Info. hver måned, og som regel er der taget nogle brochurer/mødelister. 
Henvendelse kan ske til Wickie og Lars Bo.  
 

x Alkoholambulatorieudvalget: (Trine, Dorrit, Uffe, Niels L., Kurt og Poul B.). Poul m.fl. orienterede om 
status på Ambulatoriet, herunder at der i oktober vil blive afholdt det halvårlige evalueringsmøde 
med lederen af Ambulatoriet samt 2 sagsbehandlere. 
Henvendelse til Trine, Dorrit, Uffe, Niels L., Kurt og Poul.  
 

x Fælles mødelister, litteratur og mønter: (Lars Bo og Bjarne). Lars Bo orienterede om, at der er god 
efterspørgsel efter både mødelister og mønter.  
Henvendelse til Bjarne og Lars Bo. 
 

x AA-materiale på Hovedbiblioteket, Sct. Nicolaitjenesten og Turistkontoret: (John og Uffe). John 
orienterede om at han har tjekket beholdningen af mødelister på både Hovedbiblioteket (der p.t. er 
flyttet til Musikbiblioteket på grund af ombygning på OBC), Sct. Nicolaitjenesten og Turistkontoret. 
Henvendelse til John og Uffe. 
 

x Brugernes Bazar 2017: John orienterede om AA-Odense´s deltagelse i Brugernes Bazar 2017, der 
afholdes i Kongens Have onsdag den 30. august. 
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Ad. 6: Økonomiredegørelse ved kasserer, herunder fordeling af midler til udvalg og 
Intergruppeaktiviteter  (Trine). 
Trine redegjorde for vores økonomi. Der er et beløb på 2.752 kr. til rådighed, jf. vedlagte regnskab. 
Intergruppen besluttede at tilføre 100 kr. til ”Mødelister og Info- materiale. Det resterende beløb henstår 
til næste møde i Intergruppen med henblik på senere afholdelse af et konkret intergruppe-arrangement. 
Kvindemødet tirsdag kl. 17 og gruppen i Ansgar fredag kl. 17 takkes for bidragene. 
 
Ad. 7: Orientering om indkommen post på Intergrupperådets mail aainraad.od@gmail.com (Poul). 
Der er i den forløbne periode indkommet invitation til landsmøde og diverse materiale vedr. Brugernes 
Bazar 2017. 
 
Ad 8: Orientering fra Regionen (Uffe). 
Uffe orienterede fra møde i regionen i Kolding den 13/8:  

x Der er tilmelding via AA´s hjemmeside til ”servicenyt” 
x ”LIV” ønsker at oprette database med eventmateriale 
x Der har været en bedre økonomi i år end i 2016, og regionen sender 25.000 kr. til HSR 
x AA deltog i Folkemødet på Bornholm med logoet ”Anonym, men ikke usynlig”. 
x Der er nedsat et redigeringsudvalg i forbindelse med digitalisering af den regionale servicehåndbog 

  
Ad. 9: Eventuelt 

x Lars Bo foreslog at møderne i Intergruppen evt. flyttes til aftenmøder af hensyn til dem, der 
arbejder. Forslaget sættes på dagsordenen til næste møde i Intergruppen. 
 

Ad.10: Næste møde i Intergruppe Odense 
 Blev på mødet fastsat til onsdag den 15. november 2017 kl. 14:30-16:30 på Hunderupvej 45. 
Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 23. oktober 2017. 

Ad. 11: 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 AA-ére i Odense kan mødes og 
udveksle erfaringer mellem AA-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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INTERGRUPPEN ODENSE 

kontonr:5391-0520990   Regnskab   for perioden 17/5-17 til 23/8-17 

 Dato INTERGRUPPEN Ind Ud Rest 

17-5-17 Saldo bankkonto 4235,47   

 Øremærket    

 - Intergruppen  364,00  

 - Mødelister/info-materiale  226,00  

 - Ambulatoriet  297,00  

 - OUH-udvalget  346,00  

 - Brugernes Bazar  250,00  

23/8 -17  4235,47 1483,00 2752,47 
 

23/8-17 Ej øremærket efter sidste møde 17/5-17 958,00   

 Tilbageført ej anvendt tema-møde  300,00   

17/5-17 Hattepenge v. sidste møde 
132kr   - fratrukket Kaffe/kage 
(kaffe 50,-kr – kage/frugt 87,50,-kr)  

  -5,50  

I perioden 
17/5-17 til 23/8-17 

HATTEPENGE FRA GRUPPERNE I 
ODENSE 

   

30/5-17 Ansgar fredag kl 17 1000,00   

30/5-17 Kvindemødet tirsd kl 17 500,00   

23/8-17 Ej øremærket(afrundet) 2752,00           

 
INTERGRUPPEN DETAIL FOR UDVALG 
hvor der har været bevægelser siden sidste intergruppemøde 17/5-17 
Dato INTERGRUPPEN Ind Ud Rest 

17/5-17 Saldo 264,00   

17/5-17 Tildelt v. møde 17/5-17 100,00   

23/8-17 Saldo   364,00 
 
Dato mødelister og Info-materiale Ind Ud rest 

17/5-17 Saldo 184,00   

17/5-17 Tildelt v. møde 17/5-17 120,00   

6/6-17 Tryk mødelist juni-17  78,00  

23/8-17 Saldo   226,00 

 


