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Referat af møde i Intergruppe Odense på Hunderupvej 45 torsdag den
24-02-2022

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 18-11-2021 blev godkendt. 
Referaterne kan ses på www.AA-Syd.dk 

Ad. 4: Præsentationsrunde, herunder status i grupperne efter ophør af covid19-
restriktionerne (”temperaturen” i grupperne), hjemmegruppe og tilknytning til 
udvalg eller anden AA service.
Det fremgik at der i en del af møderne i Odense er færre fremmødte end før 
cononaen, men omvendt blev det også bemærket, at der kommer en del 
nykommere i Kvindemødet tirsdag kl. 17. 

Ad. 5: Nyt fra igangværende og nye aktiviteter/udvalg:
 Alkoholambulatorieudvalget:   (Stig, Sven, Niels B., Niels L. og Poul B.). Poul B. 

orienterede om, at udvalget p.t. består af 5 mandlige medlemmer, der på skift 
er på ambulatoriet hver onsdag kl. 10-12. Udvalget efterlyser kvindelige 
medlemmer til udvalget. Der blev også orienteret om afholdt statusmøde den 
23. februar 2022 mellem Ambulatorieudvalget og en ansat på Ambulatoriet.
Henvendelse til Stig, Sven, Niels B., Niels L. og Poul B.

 Fælles mødelister  : (Sven). Sven har trykt opdaterede mødelister for Odense 
februar 2022.
Listerne finansieres af Intergruppen.
Henvendelse til Sven.

 Orientering om litteratur og mønter:   (Hans og Leo). Hans er 
litteraturansvarlig, og Leo er møntansvarlig. Sven oplyste, at ordningen 
fungerer fint efter hensigten.
Henvendelse til Hans og Leo.

 AA-informationsmateriale  : (Hans). AA-pjecer og andet informationsmateriale 
om AA er for alle grupper i Odense. 
Henvendelse til Hans.

http://www.AA-Syd.dk/
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 Synlighed i forhold til dagspressen  : Udsat til næste møde.

 ”Speakerdag” 2021:   Arrangementet blev aflyst i 2020 og 2021 på grund af 
corona-restriktionerne, og et muligt arrangement i 2022 afventer indtil videre. 
Der er reserveret et beløb på ca. 2.800 kr.  

Ad. 6: Økonomiredegørelse ved kasserer (Trine). Trine omdelte liste over 
posteringer på vores bankkonto siden sidste møde den 18/11-21. Der har været 
udgifter på i alt 247 kr. til tryk af dagsorden og referat samt kaffe og brød i forbindelse
med Intergruppemøde. Der er indkommet 1.500 kr. fra grupperne, og grupperne   
onsdag kl. 19 i Bolbro Kirke samt fredag kl. 17 i Ansgars Kirke takkes for bidragene. 
Der er herefter en samlet saldo på 7.593 kr., hvoraf ca. 2.800 kr. som nævnt er 
øremærket til en speakerdag.

a. Forslag om MobilePay-box til Intergruppen.   Det blev vedtaget at Trine opretter 
en MobilePay-boks, som koster 15 kr. for hver hele 1.000 kr. indestående.

b. Forslag til forenklet regnskabsoversigt.   Trine foreslog, at alle øremærkede beløb
fremover indgår som et samlet driftsbeløb til Intergruppens disposition på nær 
det øremærkede beløb til speakerdagen. Som konsekvens heraf vil vi fremover 
til Intergruppemøderne alene skulle tage stilling til en liste over posteringer 
omhandlende perioden fra sidst afholdte Intergruppemøde til den aktuelle 
mødedato.

Ad. 7: Orientering om indkommen post på Intergruppens mail 
aainraad.od@gmail.com 
Poul B. oplyste, at der siden sidste møde den 18/11-21 har været udgående mails med
referat og dagsorden fra Intergrupperådet til gruppernes mailkonti.

Ad. 8: Orientering fra Regionen (Trine). Der foreligger referat fra senest afholdte 
møde den 23/1-22 i Åbenrå.

Ad. 9: Eventuelt. Intet nyt.

Ad. 10: Fastsættelse af næste møde i Intergruppe Odense
Næste møde blev fastsat til torsdag den 2. juni 2022 kl. 15.00-17.00 på Hunderupvej 
45.

Ad. 11: Afslutning 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

mailto:aainraad.od@gmail.com
http://www.AA-Syd.dk/
mailto:aainraad.od@gmail.com
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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. 


