
1 
 

 

Referat af møde i Intergruppe Odense på Hunderupvej 45 torsdag den 09-02-2023 

Deltagere: Trine, Kirsten, John, 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 03-11-2022 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: 
 Alkoholambulatorieudvalget: (Birgit, Sven, Stig, Niels B., Niels L. og Poul B.). Sven og Poul B. orienterede 

om, at udvalgets 6 medlemmer på skift er på ambulatoriet hver onsdag kl. 10-12.  
Der er afholdt statusmøde den 9. nov. 2022 med en stedfortræder for lederen af ambulatoriet. 
Henvendelse til Birgit, Sven, Stig, Niels B., Niels L. og Poul B. 
 

 Fælles mødelister: (Sven). Sven trykker nye mødelister for Odense efter behov og sørger for 
ajourføring. Listerne finansieres af Intergruppen 
Henvendelse til Sven. 
 

 Orientering om litteratur og mønter: (Hans og Leo). Hans er litteraturansvarlig, og Leo er 
møntansvarlig. Sven undersøger administrationen af mønter i Leo´s fravær.  
Henvendelse til Hans og Leo. 
 

 Synlighed i forhold til dagspressen: Der er en servicepost ledig i relation til opslag i KultuNaut og 
Ugeavisen. 
 

 Brugernes Bazar 2023 (John):  John oplyste, at en gruppe forsøger at få gennemført Brugernes Bazar 
også i 2023, og gerne i Kongens Have. Han har derfor videregivet Intergruppens mailadresse til 
gruppen, så vi får besked om udfaldet af gruppens arbejde. 
 

 ”Speakerdag” 2023:  På mødet blev Kirsten og Poul valgt som tovholdere på en speakerdag. Den 
primære opgave er at få aftaler med både en mandlig og en kvindelig AA´er samt reservation af 
lokale i Ansgars Kirkes Menighedshus. Dato for arrangementet er efterfølgende aftalt til lørdag den 
27. maj. Der er afsat 2.800 kr. til arrangementet, der dækker forplejning samt kørsel til speakerne. 
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Ad. 6: Økonomiredegørelse ved kasserer (Trine). Der er pt. en kassebeholdning på 5.817,89 kr., hvoraf de 
2.800 kr. som nævnt er reserveret til en speakerdag. Der er således et rådighedsbeløb på ca. 3.000 kr., som 
det blev besluttet at reservere til afholdelse af et regionsmøde den 16. april 2023, jf. referatets pkt. 8. 

Ad. 7: Orientering om indkommen post på Intergruppens mail aainraad.od@gmail.com  
Poul B. oplyste, at der siden sidste møde den 3/11-22 kun har været udgående mails med referat og 
dagsorden fra Intergrupperådet til gruppernes mailkonti. 

Ad. 8: Orientering fra Regionen (Trine). Trine orienterede om, at regionen ønsker at afholde regionsmøde i 
Odense den 16. april i AA´s lokaler på Hunderupvej 45. På mødet blev det besluttet at lade Intergruppen stå 
for afholdelse af mødet med hensyn til lån af lokale, forplejning og økonomi. Regionen er backup mht. 
økonomi, og Intergruppens økonomiske bidrag er derfor alene at lægge ud for udgifter i forbindelse med 
mødet. I den forbindelse blev Trine bemyndiget til på Intergruppens vegne at disponere over nødvendige 
udgifter indenfor en samlet økonomisk ramme på max. 3.000 kr. Endelig er der aftalt møde med Husrådet 
den 27/2 angående eventuel husleje for brug af lokalerne på Hunderupvej 45.  

Ad. 9: Eventuelt. Intet.  

Ad. 10: Fastsættelse af næste møde i Intergruppe Odense 
Næste møde blev fastsat til torsdag den 1. juni 2023 kl. 15-17 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   

 

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. 


