
Referat OSK Syddanmark 5 januar 2020. 

 

1. Sindsro bøn 

2. Koncepterne oplæses af; Jane. 

3. Visionerne oplæses af; Marie Louise. 

4. Retningslinje nr. 1 oplæses af; Marie Louise. 

5. Oplæsning af 8 koncept; Jane. 

6. Præsentations runde. 

Carina HI formand Syddanmark. Jimmy GSR mande gruppen og bare for i dag 

Fredericia.  Per GSR ”survivor” Esbjerg. Jesper GSR “how and why” Esbjerg. 

Brian GSR ”mandags-gruppen” og ”Håbet” Odense. Otto observant fra Vejle. 

Maj GSR ”sammen kan vi” Vejle. Benjamin GSR ”Living Clean” Esbjerg og 

ordstyrer for Helpline Syddanmark. Jane GSR ”mandags- gruppen” Fredericia. 

Rikke GSR ”onsdags- gruppen” Haderslev. Mikkel GSS ”sammen kan vi” 

Aabenraa. Marie Louise OI-ordstyrer Syddanmark. Dorthe sekretær OSK 

Syddanmark. Jesper GSR ”bare for i dag” Odense og vice ordstyrer HI 

Syddanmark. Tricia kasserer OSK Syddanmark. Carsten OSR Syddanmark og 

ordstyrer i dag i OSK Syddanmark. Liz GSS ”Håbet” Esbjerg og litteratur 

ansvarlig suppleant i OSK Syddanmark.  

 

7. Afbud. 

Christian ”onsdag gruppen” Vejle. Heidi ”K(vinderne)” Fredericia. Ellen 

næstformand OSK-Syddanmark. ”Askepot” Odense. Andreas ”Banebryderne” 

Fredericia. Torben Litteraturansvarlig OSK-Syddanmark. Emil ”Hakuna 

Matata” Odense. Anette ”håbet” Esbjerg. 

 

8. Beslutningsdygtighed.  

11 ud af 16 

 

9. Godkendelse af referat fra november 2019.  

Referat er godkendt. 

 

 

 

 



10. Ønsker, erfaringer og donationer fra grupperne og GSR. 

Donationer: ”Survivor” Esbjerg. ”Mandegruppen” Fredericia. ”Bare for i dag” 

Fredericia.  ”mønsterbryderne” Haderslev. ”Håbet” Esbjerg. ”How and why” 

Esbjerg. 

Ønsker. Ang. Mødelister. Der bliver ikke svaret fra mødeliste ansvarlig og når 

der kommer et svar er det utydeligt. Der står pt 2 møder i kortsøgningen i 

Esbjerg der ikke er der. Mødeliste til print, der mangler tidspunkt og der 

mangler struktur fra de enkelte møder. Den er pænere at se på men den 

passer ikke. Hvad gør vi i fremtiden? Tricia indsamler de udfordringer der er 

og sender det videre. 

  

Na relaterede meddelelser. Hvad skal gives videre i grupperne? Kan det være 

GSR opgave at sortere til grupperne. Måske ligge referat frem til alle gruppe- 

møderne. På GSM kan referatet gennemgås af GSR. 

 

Sekretær ligger ordforklaring ind på OSK siden på internet.  

 

Hvordan oplyser vi om OI og HI til de enkelte møder? Nogle møder har haft OI 

ordstyrer og HI ordstyrer med som indledere. Andre har haft andre til at 

fortælle om OI og HI. 

 

Hvis der skal rykkes et GSM, hvordan er retningslinjerne for det.?  

Nogle grupper varsler med 7 dage under punktet NA relaterede meddelelser. 

Selv om der ikke er mange til at holde mødet bliver strukturen holdt alligevel. 

Hver gruppe burde have deres egne retningslinjer/principper, som kan 

ændres måske en gang om året.  Husk vi har en gruppe på internettet der 

hedder ”addict syddanmark” til åben debat om forskellige emner. 

 

Spørgsmål til stempler fra indsatte på de enkelte møder. Det er op til den 

enkelte gruppe at beslutte om de vil have et stempel. Der er fortsat indsatte 

der kommer til møder ved udgang.  

 

11. Kasserer rapport. 

Oprettelse af ny bank er ved at være på plads. Det er fortsat samme mobil pay 

numre. Alt ser ok ud. Vi donerer ikke videre til RSK før slutning af året.  



Dem der har søgt penge til service konference får pengene overført på 

mandag. Godt arbejde.  

 

12. Litteratur udvalg. 

Alle har fået alt de skal have med i grupperne.  

 

13. HI.  

Der er lukket et møde på Søby Søgård. Den lukkede afdeling på Søby Søgård 

kører fortsat. Nyborg kører godt. Der mangler servicekræfter fra NA. Der er 

mange indsatte der deltager til HI møderne. Så kom ind i kampen og bred 

budskabet. Tak. 

 

14. OI. 

Det går rigtig godt. Er i gang med at øve OI- præsentations så alle er klar til at 

komme ud til offentligheden. De er nede på 6 medlemmer pt. Det er det lange 

seje træk nu her i 2020. Der er altid brug for mere service. Der kommer til at 

kræve flere service- kræfter.  

OI holder work shop til service- konferencen. Der deltager 3 fra OI der 

sammen holder work shop.  

 

15. Help line. 

Benjamin er blevet informeret fra Help line formand Nordjylland. De kører 

Help line anderledes end tanken har været her i Syddanmark. Der skal 

nedsættes et udvalg, der efterlyses folk til dette. Formanden indkalder til 

møde i udvalget. Formanden for Help line e-mail er: 

benjaminbrixley@gmail.com 

 

16. Internet udvalg. 

Har vi ikke noget af. 

 

17. 7. tradition. 

Kurven går rundt. 

 

18. OSR. Nyt fra RSK. 

Sidste RSK var et budget møde. Og deres budgetter blev godkendt.  

mailto:benjaminbrixley@gmail.com


Der er kommet nye e-mail system i RSK. Alle service-områder får nye e-

mailadresser. Disse bliver stille og roligt ændret.  

Tidligere RD har modtaget anbefalet brev og nu er han blevet politianmeldt 

for at have brugt NA`s midler. Han opfordres til at betale penge tilbage i en 

afdragsordning.  

Næste RSK-møde skal det drøftes retningslinjer for fremtiden omkring udvalg 

og håndtering af NA midler. 

Help line er forslået at udvide telefontiderne. Der bliver rettet henvendelse til 

de enkelte områder for at høre deres mening om forslaget. 

Oversættelses-udvalget. ”det virker, hvordan og hvorfor” og ”vejledninger i 

trinarbejde” er indlæst som lydbog. USB stiks vil blive solgt for 100 kroner 

indenfor kort tid. 

Ledige serviceposter i RSK. Formand, næstformand, kasserer, vice kasserer, 

formand for OU. Formand for OI er ledig.  

Der er valg i RSK i april 2020, dette foregår i Ålborg. Hvis man ønsker at stille 

op til poster i RSK, skal man senest 17 februar sende service cv til OSK-

sekretær, som så sender videre til de andre områder. 

OSK Nordjylland har oprettet en emnebox, som indeholder forslag til emner 

der kan bruges på emnemøder. Denne kan findes på hjemmesiden. 

nadanmark.dk/osknordjylland. 

 

Med til RSK. Er der andre ”living clean” møder i Danmark. 

 

19. Betroede tjenere på valg i OSK Syddanmark. 

-Jimmy er opstillet til ny kasserer suppleant. 

Jimmy er valgt. 

-OSK Syddanmark, ordstyrerposten. Fortsat ledig. Servicekrav står i OSK 

Syddanmarks retningslinje.  

-OSS. Fortsat ledig. 

-IT ansvarlig. Fortsat ledig. 

-Help line næstformand.  

Jane opstiller til næstformand og er hermed valgt. 

 

 

 



20. Event. 

Esbjerg konvent. Hvorfor er der ikke noget på NA Danmarks hjemmeside om 

Esbjerg konvent. Dette kommer indenfor de næste 14 dage.  

Esbjerg konvent er d. 28-29/2 og 1 marts 2020. Der mangler fortsat service til 

konventet. 

Service konference d. 17-19 januar i Randers. 

Kvinde camp d. 27-29 marts. 

 

21. Forslag til afstemning. 

Ingen forslag. 

 

22. NA relaterede meddelelser til grupperne. 

Der mangler fortsat service til HI. OI 

Der mangler service til Help line.  

Betroede tjenere i OSK Syddanmark:  

Ordstyrer, OSS, IT ansvarlig. Betroede tjenere i RSK: Formand, næstformand, 

kasserer, vice kasserer, formand OU, Formand OI. 

Events:  

Esbjerg konvent er d. 28-29/2 og 1 marts 2020. Der mangler fortsat service til 

konventet. 

Service konference d. 17-19 januar i Randers. 

Kvinde camp d. 27-29 marts. 

 

 

23. Evt.  

Snak om Unity dag, Odense i fremtiden.  

Servicekonferencen i Randers. Er der nogle der mangler plads til overnatning ? 

der er fortsat pladser.  

Forslag, til næste OSK-møde skal der besluttes om Unity dag, Odense skal 

overleve. Med som punkt til næste møde.  

 

24. Ny tid og sted for næste møde i OSK Syddanmark. 

Søndag D. 8. marts 2020 Kl. 10:00 i frivillighuset 63, 7000 Fredericia 

 

25. Godkendelse af referat. Referat er godkendt. 



 

26. Sindsrobøn. 


