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Referat af møde i Intergruppe Odense ved Ansgar Kirke onsdag den 28-11-2018

 

Deltagere: Lars Bo, Rasmus, Anette, Trine, Uffe og Poul B. Leo og Lars deltog i dagsordenens pkt. 1- 5. 

Ad. 1: Velkomst ved Uffe 

 Oplæsning af AA`s formålserklæring 

 Oplæsning af Intergruppens formål 

Ad. 2: Mødeleder-Uffe, ordstyrer-Lars Bo, referent-Poul. 

Ad. 3: Referat fra sidste ordinære møde den 08-08-2018 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: 

 Sygehusudvalget: (Wickie, Jan og Rasmus): Rasmus indtræder i udvalget så snart han er blevet 

orienteret om opgaverne. 

Henvendelse kan ske til Wickie, Rasmus og Jan.  

 

 Alkoholambulatorieudvalget: (Trine, Dorrit, Uffe, Niels L., Kurt og Poul B.). Poul orienterede om status på 
Ambulatoriet, herunder at der har været en del besøgende de seneste måneder. Der har også 
været afholdt statusmøde med lederen og en sagsbehandler, og ordningen kører stabilt. 
Henvendelse til Trine, Dorrit, Uffe, Niels L., Kurt og Poul.  
 

 Fælles mødelister og orientering om litteratur og mønter: (Lars Bo og Bjarne). Lars Bo orienterede om 
at der skal trykkes nye mødelister. Der skal findes en afløsere - dels for Bjarne, der ønsker at stoppe 
med administration af mønter - og dels for Lars Bo, der ønsker at stoppe med indkøb af litteratur. 
Henvendelse til Bjarne og Lars Bo. 
 

 AA-materiale på Hovedbiblioteket, Sct. Nicolaitjenesten og Visit Odense: (Uffe og Anette). Uffe 
fortalte, at der er opsat AA-materiale på nogle hylder ud for Frivillighedscentret i ”Borgernes Hus”, 
som han løbende vedligeholder. Anette overtager den løbende vedligeholdelse af materialet på 
Visit Odense og Sct. Nicolaitjenesten, og Lone sørger for materialet på Paraplyen.  
Henvendelse til Anette og Uffe. 
 

 Synlighed i forhold til dagspressen: (Ove). Punktet blev udsat.  
 

 Brugernes Bazar 2018 onsdag den 29. august i Kongens Have: (Uffe). AA deltog i lighed med 
tidligere år med en stand. Der mødte 8-10 AA-ere op i løbet af dagen, og selvom der var et 
begrænset antal besøgende på standen er det vigtigt at være til stede og synliggøre AA. Det vil 
derfor også være vigtigt atter at deltage med en stand på næste års Brugernes Bazar. 
 

http://www.aa-syd.dk/
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 ”Speakerdag” den 25. august ved Ansgar Kirke: (Lars, Uffe, Trine og Poul). Lars fortalte om programmet 
og forløbet af dagen. Der var ca. 35 deltagere. I forhold til økonomien var udgifterne til 
arrangementet på i alt 1.430 kr., og arrangementet blev derfor afholdt indenfor det oprindeligt 
tildelte beløb på 2.000 kr. Underskudgarantien på 1.500 kr. blev der således ikke brug for. 
 

Ad. 6: Gennemgang og vedtagelse af ”Information om Intergruppe Odense”: (Jan). Forslaget til information 
var vedlagt dagsordenen, og Trine læste forslaget op i sin helhed. På baggrund heraf blev det vedtaget og 
tilrettet med enkelte bemærkninger. Det vedlægges referatet. Informationen sendes til grupperne i 
Odense, optages på den lukkede gruppe på Facebook samt lægges i papirformat på Hunderupvej. 
 

Ad. 7: Økonomiredegørelse ved kasserer, herunder fordeling af midler til udvalg og 
Intergruppeaktiviteter  (Trine). Trine redegjorde for vores økonomi. Der er et beløb på 2.967 kr. til rådighed, 
jf. vedlagte regnskab. Intergruppen besluttede at mødelister og øvrigt informationsmateriale opdeles i 2 
separate poster. Mødelister tildeles 195 kr., og øvrigt informationsmateriale 300 kr. Det resterende beløb 
henstår til næste møde i Intergruppen. Det nedlagte tirsdagsmødet kl. 19 i Domkirken takkes for bidraget, 
og det samme gør onsdagsmødet kl. 19 i Hans Tausens kirke samt torsdagsmødet kl. 17 på Hunderupvej. 

  
Ad. 8: Orientering om indkommen post på Intergruppens mail aainraad.od@gmail.com  

Poul oplyste, at der siden sidste møde den 8/8-18 har været mails vedrørende Brugernes Bazar 2018, 

”Speakerdagen” samt udgående mails vedr. referat og dagorden fra Intergruppen til gruppernes mailkonti.  

Ad. 9: Orientering fra Regionen (Trine) 

Trine refererede fra de seneste regionsrådsmøder, bl.a. at Region Syd står for Landsmødet 2019 i Esbjerg. 

Ad.10: Eventuelt. 
- Rasmus, Lars og Uffe udarbejder til næste møde forslag til ”Speakerdag” 2019 incl. forslag til budget.  
 
Ad.10: Næste møde i Intergruppe Odense 
 Blev på mødet fastsat til onsdag den 13. februar 2019 kl. 17:00-19:00 i Ansgar Kirkes Menighedslokale. 
Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 21. januar 2019. 

 
Ad. 11: Mødet blev afsluttet med ”Ansvarlighed” og Sindsrobønnen. 
 

Med venlig hilsen 

Intergrupperådet (Trine, Uffe, Jan 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 

 

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. 

mailto:aainraad.od@gmail.com
http://www.aa-syd.dk/
mailto:aainraad.od@gmail.com
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INTERGRUPPEN ODENSE 

kontonr:5391-0520990   Regnskab   for perioden 8/8-18 til 28/11-18 

 Dato INTERGRUPPEN Ind Ud Rest 

28/11-18 Saldo bankkonto 5047,14   

 Øremærket    

 - Intergruppen  243,00  

 - Mødelister/info-materiale  405,00  

 - Ambulatoriet  297,00  

 - OUH-udvalget  346,00  

 - Brugernes Bazar  250,00  

 -Speaker-dag  538,67  

28/11-18  5047,14 2079,67  2967,47 

 

28/11-18    Ej øremærket efter  møde 08-08-18 

Udvalg Fejr.10.juni nedlagt                           

underskudsgaranti tilbageført 

  240,00     

54,00 

1500,00 

  

08-08-18 Hattepenge v. sidste møde  130,00   

09-08-18 Kaffepenge til grp.v.Ansgar 

Vedr. mødet 08-08-18(18-3) 

 50,00  

 HATTEPENGE FRA GRUPPERNE I 

ODENSE 

    

07-09-18 Nedlagt møde tirsdag kl.19 461,00   

21-09-18 Onsdag kl.19 v. Hans Tausens kirke 500,00   

26-10-18 Torsdag kl.17 på Hunnerupvej 132,00   

28-11-18 Ej øremærket 2967,47   

 

 

 
INTERGRUPPEN DETAIL FOR UDVALG 

hvor der har været bevægelser siden sidste intergruppemøde 02-05-18 

Dato INTERGRUPPEN Ind Ud Rest 

08-08-18 saldo 283,00   

31-10-18 Tryk referat 18-3  40,00  

08-08-18 Ny saldo    243,00 

  

Dato mødelister og Info-materiale Ind Ud rest 

08-08-18 saldo 600,00   

09-08-18 Tryk mødelister august 195,00   

28-11-18 Ny saldo    405,00 
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 Dato SPEAKERDAG Ind Ud rest 

08-08-18 saldo 1968,00   

05-09-18 Udg. Speakerdag iflg. regnskab    1429,33  

28-11-18 Ny saldo   538,67 


