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Møde i Intergruppe Odense – for alle grupper og alle AAèr i Odense 

onsdag den 8. august 2018 kl. 14.30-16.30 ved Ansgar Kirke, Sdr. Boulevard 1, 5000 Odense C 

 

Dagsorden: 

 
1. Velkomst ved John 

 Oplæsning af AA`s formålserklæring 

 Oplæsning af Intergruppens formål 

 

2. Valg af mødeleder, ordstyrer og referent 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde den 02-05-2018 (Se www.aa-syd.dk ) 

 

4. Præsentationsrunde (Tillidsposter og hjemmegruppe) 

 

5. Nyt fra igangværende og nye aktiviteter/udvalg: 

 Sygehusudvalget (Wickie og Lars Bo) 

 Alkoholambulatorieudvalget (Trine, Niels L., Kurt, Uffe, Dorrit og Poul B.) 

 Fælles mødelister, litteratur og mønter (Bjarne og Lars Bo) 

 AA-materiale på hovedbiblioteket, Sct. Nicolaitjenesten og Turistkontoret (John og Uffe) 

 Synlighed i forhold til dagspressen (Ove og John) 

 Brugernes Bazar 2018 onsdag den 29. august i Kongens Have (John) 

 ”Speakerdag” den 25. august ved Ansgar Kirke (Lars, Uffe, Trine og Poul) 

 Fejring af AA´s fødselsdag den 10. juni 2018. 

 

6. Ændret mødedag og –tidspunkt for Intergruppens møder, jf. referat fra sidste møde. 

 

7. Økonomiredegørelse ved kasserer, herunder fordeling af midler til udvalg (Trine) 

 

8. Orientering om indkommen post på Intergruppens mail aainraad.od@gmail.com (Poul) 

 

9. Orientering fra Regionen (Trine) 

       

10. Eventuelt 

- Kommende arrangementer i Intergruppen: Drøftelse af forslag. 

 

11. Fastsættelse af næste møde i Intergruppe Odense (afhænger af beslutning under pkt. 6). 

 

12. Afslutning 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 til gruppen: aainraad.od@gmail.com 

 

Intergruppe Odenses formål: Intergruppe Odense er et forum, hvor AAèr 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 i at bringe budskabet videre til alkoholikeren som stadig lider. 
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