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Referat af møde i Intergruppe Odense på Hunderupvej 45 lørdag den 31-10-2020

Deltagere: Preben, Bjarne T. og Poul B. Trine deltog fra dagsordenens pkt. 6.

Ad. 1: Velkomst ved Poul B.

 Oplæsning af AA`s formålserklæring
 Oplæsning af Intergruppens formål

Ad. 2: Mødeleder-Poul B., referent-Poul B.

Ad. 3: Referat fra sidste ordinære møde den 15-08-2020 blev godkendt. 
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:   (Bjarne T. og Preben). På grund af corona-restriktionerne er vedligeholdelse af AA-

materiale (herunder mødelister) på Afdeling S (Ambulatorie og Sengeafsnit) og på Psyk.Info. ikke 

igangsat endnu. Afventer indtil videre.   

 Alkoholambulatorieudvalget:   (Anette, Karina, Poul N., Torben og Poul B.). Poul B. orienterede om, at 
udvalget er blevet suppleret med Karina og Anette. Både Niels L. Og Kurt er stoppet indtil videre. 
Der har på det seneste været 3 besøgende, som gerne ville vide noget (mere) om AA, herunder de 
mange AA-møder i Odense.
Der efterlyses stadig et medlem mere til udvalget, og meget gerne en kvindelig AA´-er.
Henvendelse til Anette, Karina, Poul N., Torben og Poul B.

 Fælles mødelister  : (Bjarne T.). Bjarne T. trykker snarest nye mødelister. Listerne finansieres af 
Intergruppen. 

 Orientering om litteratur og mønter:   (Hans og Leo). Hans er litteraturansvarlig, og Leo er 
møntansvarlig. Ingen af dem deltog i mødet.
Henvendelse til Hans og Leo.

 AA-informationsmateriale  : (Lone og Trine).

Trine vedligeholder AA-materiale på nogle hylder i ”Borgernes Hus”. Lone sørger for materialet på 
Paraplyen. 
Henvendelse til Lone og Trine.

http://www.AA-Syd.dk/
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 Synlighed i forhold til dagspressen  : (Lone). Lone sørger for, at der ligger opslag i KultuNaut for 
nykommermødet onsdag.
Henvendelse til Lone.

 ”Speakerdag” 2021:   Arrangementet er aflyst i 2020 på grund af corona-restriktionerne, og et 

muligt arrangement i 2021 afventer indtil der er større klarhed om corona-situationen. Der var på 

mødet enighed om, at lade det reserverede beløb på næsten 2.800 kr. forblive reserveret indtil 

videre. 

 Brugernes Bazar 2021   (John). Der afventes udmelding fra arrangøren af bazaren i 2021.

Ad. 6: Økonomiredegørelse ved kasserer, herunder fordeling af midler til udvalg og 
Intergruppeaktiviteter (Trine og Lone). Poul B. omdelte det af Lone udarbejdede og vedlagte regnskab for 
perioden 15/08-20 til 30/10 2020. Trine gennemgik regnskabet, og der er p.t. ialt 2.301,47 kr., som ikke er 
øremærket, og som derfor er til disposition. Det blev vedtaget at tilføre sygehusudvalget 300 kr. samt 500 
kr. til driften af Intergruppen. 
Fredagsgruppen kl. 17 i Ansgar Kirke takkes for bidraget.

Ad. 7: Orientering om indkommen post på Intergruppens mail aainraad.od@gmail.com 

Poul B. oplyste, at der siden sidste møde den 15/8-20 har været udgående mails med referat og dagsorden 

fra Intergrupperådet til gruppernes mailkonti.

Ad. 8: Orientering fra Regionen (Lone)

Næste regionsmøde den 6/11-20 på Fanø er aflyst på grund af covid19.

Ad.9: Eventuelt.
- Kommende arrangementer i Intergruppen: Der var ikke nogen forslag.

Ad.10: Næste møde i Intergruppe Odense
Blev på mødet fastsat til torsdag den 4. februar 2021 kl. 16.30-18.30 i lokalerne ved Ansgar Kirke.
Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 11. januar 2021.

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

Med venlig hilsen

Intergrupperådet (Trine 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 15.-08.-20 – 30.-10.-20

Dato INTERGRUPPEN (drift) Ind Ud Rest/øremærket beløb

15.-08.-20 Saldo 69,75

24.-08.-20 Hat fra Intergr. møde  15.-08 hat 60 129,75

24.-08.-20 Kaffe Intergr. møde 15.-08 50 79,25

24.-08.-20 Kage Intergr. møde 15.-08 10 69,75

05.-10.-20 Tryk referat 20.-3. 40 29,75

Dato Ikke øremærket Ind Ud Ikke øremærket beløb

15.-08.-20 Saldo 1301,47

09.-10.-20 Ansgar fredag kl. 17 1000 2301,47

Dato INTERGRUPPE - udvalgene øremærket Ikke øremærket beløb

15.-08.-20 Saldo 6902

Øremærket 2301,47

- Intergruppen (drift) 29,75

- Mødelister  – uændret fra 13.-11-19 882

- Informateriale - uændret fra 9.-5.-19 300

- Ambulatorium 292

- Brugernes Bazar 300

- Speaker-dag uændret fra 20-02-20 2797,67

Øremærket i alt 4601,42

Øremærket + ikke øremærket 6902,89 6872,89

 


