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Referat af møde i Intergruppe Odense på Hunderupvej 45 torsdag den 19-08-2021

Deltagere: Trine, Sven og Poul B.

Ad. 1: Velkomst ved Sven.

 Oplæsning af AA`s formålserklæring
 Oplæsning af Intergruppens formål

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

Ad. 3: Referat fra sidste ordinære møde den 31-10-2020 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).
Lone takkes for hendes indsats, idet hun har ønsket at udtræde af Intergruppens arbejde.

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. Ingen af udvalgets medlemmer deltog i mødet, og punktet udsættes.   

 Alkoholambulatorieudvalget:   (Poul N., Niels L. og Poul B.). Poul B. orienterede om, at udvalget efter en
lang aflyst periode på grund af corona nu er startet op på Ambulatoriet igen den 11. august 2021. 
Fra Ambulatoriets side er der udtrykt tilfredshed med dette, og allerede den 11. august var der 2 
kvindelige brugere, der mødte op. Udvalget efterlyser især kvindelige medlemmer til udvalget.  
Henvendelse til Poul N., Niels L. og Poul B.

 Fælles mødelister  : (Sven). Sven har trykt nye mødelister for Odense og sørger for ajourføring. 
Mødelisten for Fyn er sat i bero indtil videre. Listerne finansieres af Intergruppen. 

 Orientering om litteratur og mønter:   (Hans og Leo). Hans er litteraturansvarlig, og Leo er 
møntansvarlig. Der er visse problemer med at skaffe mønter fra USA på grund af corona.
Henvendelse til Hans og Leo.

 AA-informationsmateriale  : (Trine). Punktet blev udsat. 
Henvendelse til Trine.

 Synlighed i forhold til dagspressen  : Der er en servicepost ledig i relation til opslag i KultuNaut.
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 ”Speakerdag” 2021:   Arrangementet blev aflyst i 2020 på grund af corona-restriktionerne, og et 

muligt arrangement i efteråret 2021 eller 2022 afventer indtil videre. Der var på mødet enighed 

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

 Brugernes Bazar 2021   (John). Arrangøren har den 10/12-20 meddelt, at arrangementet er aflyst i 
2021.

Ad. 6: Økonomiredegørelse ved kasserer, herunder fordeling af midler til udvalg og 
Intergruppeaktiviteter (Trine). Trine omdelte liste over posteringer på vores bankkonto siden sidste møde 
den 31/10-20. Der har været udgifter på i alt 273 kr., bl.a. til tryk af dagsorden og referat fra Intergruppens 
møder. Indtægterne har været på i alt 1.991 kr. fra hattepenge samt tilskud på 1.750 kr. fra en AA-gruppe. 
Der er herefter en samlet saldo på 8.566 kr., hvoraf 5.315 kr. er øremærket til Intergruppens og udvalgenes 
arbejde. Til rest er der 3.251 kr. til fri disposition, og på den baggrund blev det vedtaget at overføre 2.000 
kr. til drift af lokalerne på Hunderupvej 45. På mødet blev det også vedtaget at kaffe mv. i forbindelse med 
møder i Intergruppen/-rådet betales af Intergruppen med 50 kr. Endelig blev det besluttet at kopiering af 
mødelister mv. fremover betales af Intergruppen med 1 kr. pr. kopi.
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 31/10-20 har været udgående mails med referat og 

dagsorden fra Intergrupperådet til gruppernes mailkonti.

Ad. 8: Orientering fra Regionen (Trine)

Næste regionsmøde den 12/9-21 på Fanø.

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 18. november 2021 kl. 15.00-17.00 i lokalerne på Hunderupvej 45.
Deadline for indkomne forslag til næste møde i Intergruppe Odense er mandag den 25. oktober 2021.

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

Med venlig hilsen

Intergrupperådet (Trine, Sven 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. 
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