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Referat af møde i Intergruppe Odense ved Domkirken onsdag den 22-08-2019 

Deltagere: Uffe, Lars Bo, Poul N., Niels L., Lone, Pernille, Trine og Poul B. 

Ad. 1: Velkomst ved Uffe 

 Oplæsning af AA`s formålserklæring 

 Oplæsning af Intergruppens formål 

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

Ad. 3: Referat fra sidste ordinære møde den 08-05-2019 blev godkendt. 
Det bemærkedes dog, at der i flg. referatet skulle have været et særskilt punkt vedr. erfaringer fra 
Ålborg Sygehus på dagordenen til dette møde. Dette er ved en forglemmelse ikke sket. 
Referaterne kan ses på www.AA-Syd.dk  

Ad. 4: Præsentationsrunde, herunder status i grupperne (”temperaturen” i grupperne), hjemmegruppe og 
tilknytning til udvalg eller anden AA service). 

 
Ad. 5: Nyt fra igangværende og nye aktiviteter/udvalg: 

 Sygehusudvalget: (Wickie): Såfremt der er interesserede, der vil overtage udvalgets opgaver, vil Lars 

Bo gerne stå for en oplæring, men ellers bør det på næste møde overvejes at nedlægge udvalget. 

Eventuelle erfaringer fra Ålborg Sygehus er derfor heller ikke relevante pt.  

Henvendelse kan ske til Wickie.  

 

 Alkoholambulatorieudvalget: (Poul N., Uffe, Niels L., Kurt og Poul B.). Niels L. orienterede om status på 
Ambulatoriet, herunder at det hidtidige lånte lokale i barakken er lejet ud. De 2 personer fra AA, 
der sidder i lånt lokale hver onsdag formiddag, har fået stillet et andet lokale på ambulatoriet til 
rådighed. Udvalget har holdt møde om sagen og vil i den anledning præcisere AA´s uafhængighed 
af ambulatoriet overfor lederen samt ændre den plakat, der henviser til AA´s tilstedeværelse, så 
uafhængigheden står klart overfor brugerne. Der efterlyses kvindelige AA´-er i udvalget.  
Tak til Dorrit, som er udtrådt af vagtordningen. 
 Henvendelse til Uffe, Niels L., Poul N., Kurt og Poul B. 
 

 Fælles mødelister: (Lars Bo). Ordningen med fælles mødelister fungerer fint. Seneste opdaterede 
mødelister er fra august 2019, men der er allerede bebudet nogle ændringer.  
Henvendelse til Lars Bo. 
 

 Orientering om litteratur og mønter: (Lars Bo og Leo). Lars Bo er litteraturansvarlig og orienterede 
om prisstigninger på bøger. Leo er møntansvarlig.  
Henvendelse til Leo og Lars Bo. 
 

http://www.aa-syd.dk/
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 AA-informationsmateriale: (Lone og Uffe). 

Uffe fortsætter med at vedligeholde AA-materiale på nogle hylder ud for Frivillighedscentret i 
”Borgernes Hus”. Lone sørger for materialet på Paraplyen og Vollsmose bibliotek samt indtil videre 
også den løbende vedligeholdelse af materialet på Visit Odense og Sct. Nicolaitjenesten. 
Henvendelse til Lone og Uffe. 
 

 Synlighed i forhold til dagspressen: (Lone). Lone sørger for ”annonceringen” i Fyns Stiftstidende, og 
det fungerer fint. Lone sender endvidere ”annoncen” til Kultunaut og Pingle til offentliggørelse en 
gang om måneden.   
 

 Forslag til ”Speakerdag” 2019 incl. budget: (Lars og Uffe). Uffe orienterede om at han har tilsagn om 

speak fra 2 udenbys AA-èr. På grund af afbud til udvalgets arbejde udsættes ”speakerdagen” til 

senere, og den er nu aftalt til lørdag den 2. november kl. 9-13 i Lokalerne ved Ansgar Kirke. 

Intergruppen har tidligere stillet 3.038 kr. til rådighed til kørselsgodtgørelse, fortæring mv. 

 

 Brugernes Bazar 2019 onsdag den 28. august (Uffe). AA deltager med en stand, som i lighed med 
tidligere år er stillet til rådighed af arrangøren. John bistår Uffe på dagen. 

Ad. 6: Økonomiredegørelse ved kasserer, herunder fordeling af midler til udvalg og 
Intergruppeaktiviteter  (Trine og Lone). Trine omdelte en liste over posteringer/bevægelser siden sidste 
møde. På baggrund heraf kan det konkluderes, at der er i alt 2.445 kr., som ikke er øremærket, og som 
derfor er til disposition. Intergruppen besluttede at bevilge 600 kr. til tryk af mødelister, og restbeløbet på 
1.845 kr. henstår til disposition på næste møde i Intergruppen. Fredagsgruppen kl. 17 ved Ansgar Kirke 
samt onsdagsgruppen kl. 19 ved Hans Tausens Kirke takkes for bidragene. Poul N. har meldt fra til posten 
som kasserer, og på mødet blev det derfor aftalt, at Trine indtil videre beholder Intergruppens konto, og at 
Lone udarbejder regnskaber. 
 

Ad. 7: Skal Intergruppen fremover dække et større geografisk område end Odense, jf. referat fra møde 
den 8. maj 2019: Efter en diskussion om forslaget blev det besluttet, at Intergruppen kun dækker Odense. 

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

Poul B. oplyste, at der siden sidste møde den 8/5-19 har været mails vedrørende Brugernes Bazar samt 

udgående mails med referat og dagorden fra Intergrupperådet til gruppernes mailkonti. Desuden oplæste 

Poul B. en mail fra Anette, bl.a. om forslag til orientering i Odense-grupperne om Intergruppens arbejde. 

Ad. 9: Orientering fra Regionen (Trine) 

Seneste regionsmøde omhandlede i høj grad Landsmødet 2019 i Esbjerg. Næste møde er på Fanø den 1/9.  

Ad.10: Eventuelt. 
- Kommende arrangementer i Intergruppen: Der var ikke nogen forslag. 
 
Ad.11: Næste møde i Intergruppe Odense 
 Blev på mødet fastsat til torsdag den 14. november 2019 kl. 17:00-19:00 i lokalerne ved Ansgar Kirke. 
Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 14. oktober 2019. 

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

Intergrupperådet (Trine, Uffe, Poul N. 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.  

http://www.aa-syd.dk/
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