
Referat OSK–Syddanmark D.5/9-2021 

 

1. Sindsrobøn 

 

2. Visionerne oplæses af Casper. 

 

 

3. koncept nr. 11 oplæses af Rasmus. 

 

 

4. Retningslinje nr. 9 oplæses af Benjamin. 

 

 

5. Præsentrationsrunde. Deltagende i OSK-møde. 

Emil GSR, Hakuna matata Odense.  

John GSR, How and Why Esbjerg. 

Jesper Esbjerg, web ansvarlig OSK-Syddanmark 

Carsten OSR Syddanmark. 

Ida GSS, Håbet, Esbjerg 

Jan GSR, Mandagsgruppen, Fredericia. 

Lean, Living clean Esbjerg, observatør. 

Jesper, Living clean Esbjerg, Observatør. 

Simon GSS, How and Why Esbjerg.  

Morten, Living clean Esbjerg, Observatør.  

Dorthe ordstyrer OSK-Syddanmark. 

Rasmus, Living clean Esbjerg Observatør. 

Casper, Living clean Esbjerg, observatør. 

Jesper Formand HI OSK-Syddanmark. 

Stinna GSR, Mønsterbryderne, Haderslev. 

Berit GSR, Søndagsgruppen, Haderslev. 

Torben, Litteratur ansvarlig OSK-Syddanmark. 

Benjamin, Living clean Esbjerg, Helpline formand for Syddanmark. 

Tricia Kasserer OSK-Syddanmark. 

 

6. Afbud. 

Per GSR, survivor Gruppen Esbjerg. Liz litteratursuppleant OSK-Syddanmark og Anette OI-formand OSK-

Syddanmark. Banebryderne Fredericia. 

 

 

7. Beslutningsdygtighed. 7 ud af 7. 

 

 

8. Godkendelse af referat fra d.4/7-2021 Godkendt. 

 

 

9. Tilbagemeldinger fra GSR/GSS-forum.  

Donationer fra, Mandagsgruppen Fredericia, Hakuna matata Odense, Mandagsgruppen Odense.  

Living clean Esbjerg har god erfaring med at sende 7 tradition rundt, samt deres logo er gjort mere tydeligt.  

Håbet i Esbjerg starter fysisk op igen tirsdag efter Corona nedlukning.  

Mandagsgruppen Fredericia har lavet mødestart om til 19-20.  

Living clean Esbjerg ønsker at tringuiden ligges op som tekst på Na Danmarks hjemmeside. 

 



 

 

10. Kassere rapport.  

Der er pt. 850 kroner i kassen. Håber der bliver købt litteratur så der kommer penge i kassen.  

Der bliver ikke lavet mobilpay overførelser til grupperne før efter d.16/9-2021. 

 

 

11. litteratur udvalg.  

Vi har alt litteratur der mangles i grupperne. 

 

 

12. Hi. (Nye retningslinjer.) 

Hi formand beretter at der er åben i Sønder omme 2 gange i måneden, men som det eneste sted. Nyborg er 

ikke åbnet endnu. Der er opstartsfase på reden, et herberg i Odense.  

Ingen opstart på Søby søbygård, holder pause til der er flere servicekræfter.  

Næstformand har opsagt sin post. Der er fundet en ny. Der mangler servicekræfter i HI. Kravene for at lave 

service i HI er 6 måneder clean og ren straffeattest. 

Der skal laves nye retningslinjer. Dette vil der blive arbejdet på frem til næste OSK-Syddanmarks møde. Ad 

hoc-udvalg til nye retningslinjer er nedsat, bestående af Benjamin, Morten, Emil og Jesper. 

Der er spørgsmål i forhold til stempler der tidligere er brugt i grupperne til indsatte fra fængslerne. De 

indsatte er stoppet med at komme til møderne, HI tager til møder i fængslerne. Der har tidligere været et 

samarbejde med kriminalforsorgen. Spørgsmålet er, om vi stadig har dette samarbejde. Formanden for HI 

Danmark vil blive spurgt om dette. 

 

 

 

13. OI.  

Formand fra Nordjylland Thomas, KBH Pia og Syddanmark Anette, er begyndt at mødes online, for at dele 

erfaringer og gøre OI arbejdet ensrettet i hele landet. Der er tale om at bruge præsentationen fra Sverige, 

som er oversat til dansk og så er der ved at blive lavet en ny ´survey´skema, som skal ind på Na Danmarks 

hjemmeside, så vi kan præsentere med de nye oplysninger. Der er også ved at blive udarbejdet en OI-side til 

Na Danmarks hjemmeside. Desuden bliver der lavet en workshop på Aalborg konventet, som OI-KBH vil stå 

for, så vi kan bringe budskabet til medlemmer, om at vi eksisterer og mangler betroede tjener. Vores næste 

møde er d.7/9 og arrangeret og har lyst og mod på, at få det til at fungere bedre og med visioner der 

stemmer overens med NA. 

 

 

14. Help line.  

Der er skrevet en vejledning på Facebooks helpline gruppe omkring hvad det vil sige at lave service i helpline. 

Der er nok servicehjælp. Man må gerne stadig sende folk videre, hvis de vil lave service i helpline. Der er 

snak om at næstformand på sigt skal overtage formandsposten. Formanden laver en ny vagtplan, så den er 

ude i god tid. Der er et spørgsmål om telefonsvaren kan siges på både Dansk/Engelsk.  

 

 

 

15. Retningslinjer OSK Syddanmark.  

Nye retningslinjer i OSK-Syddanmark er godkendt. De sendes til web ansvarlig, som vil ligge dem op på NA 

Danmarks hjemmeside under OSK-Syddanmark. 

 



 

16. It ansvarlig.  

Web ansvarlig har lavet et web forslag over hvordan det kan se ud på OSK Syddanmark under NA-Danmarks 

hjemmeside. Web ansvarlig spørger efter forslag til NA Syddanmarks side, hvis der skulle være nogen, bedes de 

sendes til web ansvarlig. hvis der er forslag til underpunkt OSK Syddanmarks er mail adr. 

syd.osk.web.@.nadanmark.dk  

Hvis der er forslag eller ændringer til NA Danmarks hjemmeside bedes de sendes til iu.formand@nadanmark.dk  

Der er spørgsmål fra underudvalg om vi i OSK-Syddanmark skal have Word. Det koster 799 kroner til 6 brugere.  

En ny mødeliste er forslået. Den nye liste skal kun opdateres et sted. Den kan ses på hjemmesiden under RSK. De 

skal tages med ud i grupperne.  

Under kontakter på hjemmesiden, står der e-mails der muligvis ikke bliver brugt, kontakt internetformand, 

iu.formand@nadanmark.dk hvis de ikke bliver brugt og skal slettes. 

Ideer kan ses nederst på hjemmesidens forside under andre landes hjemmesider. 

 

17. 7. Tradition. Mobilpay nr:272809  

Bøtten er gået rundt. 

 

 

18. OSR.  

Der er ved at blive lavet en oversættelse af guidning principales i en kladde. Der søges hjælp til at trykke 

bogen m.m.  

Der er forslag til nye mødelister.  

HI og OI mødes 3 gange om året.  

RSK holder møder 3 gange om året. Der mangler servicefolk og lokaler til afholdelse af møder i 2022. Datoer 

for møder i 2022 er, 8-10 april 2022, 19-21 august 2022, 18-20 november 2022. Midtjylland har budt ind på 

november mødet.  

Næste RSK-møde er i Randers 18-20/11-21.  

Der er mulighed for service i RSK. Posterne kan ses på Na Danmarks hjemmeside, under RSK. 

 

 

19. Ny/rediger dagsorden til OSK – Syddanmarks møder.  

Forslag om en workshop om emnet. Der skal nedsættes en gruppe til at lave en workshop om ændring af 

dagsorden.  Der nedsættes et ad hoc-udvalg bestående af Benjamin og Lean til at finde tid samt sted, til evt. 

workshop om emnet. 

 

 

20. Betroede tjenere på valg.  

-OSS. 

John Esbjerg & Benjamin Esbjerg opstiller og fremviser service cv. 
 

Benjamin fremlægger hans service cv. 

John fremlægger hans service cv. 

John er valgt med stemmerne 4 ud af 7. 
 

Manglende poster i OSK-Syddanmark. Sekretær, sekretær suppleant. Ordstyrer suppleant.  

Web ansvarlig vil gerne trække sig fra posten på sigt, han bliver på posten til en ny opstiller. 

Benjamin stille op til ordstyrer suppleant i OSK-Syddanmark til næste OSK-Syddanmark møde. Han sender 

service cv.  

mailto:syd.osk.web.@.nadanmark.dk
mailto:iu.formand@nadanmark.dk


 

21. Kommende event. 

 S.O.K.N.A første konvent møde d.26/9 kl. 10 Esbjerg Nørrebrogade 102. 

Der opfordres til at møde op, da der mangler servicehjælp. Det er et Syddanmark konvent ikke et Esbjerg 

konvent.  

Der er OI møde søndag d.12/9 kl.11-14 Vendersgade 63, 7000 Fredericia. 

 

 

22. Forslag til afstemning.  

Serviceundergrupperne Hi, OSR, OI, sekretær, Ordstyrer og webansvarlig har brug word-office. Dette skal der 

stemmes om. 12 stemmer ja. Forslaget er vedtaget. Web ansvarlig tager kontakt til kasserer og indhenter 

tilbud. 

 

 

23. Na relaterede meddelelser til gruppen. 

Forslag til nye mødelister, findes under RSK NA Danmarks hjemmeside.  

Guidning principales distribution. Ca. 500 stk. i første omgang skal i tryk af bogen.  

Hvilke Web adresser under Na Danmark, er stadig i brug. 

Der mangler servicekræfter i HI Syddanmark.  

OSK og RSK mangler betroede tjenere det kan læses på NA´s hjemmeside.  

OI regionsmøde søndag d. 12/9-21 11-14 Vendersgade 63, 7000 Fredericia.  

S.O.K.N.A første konventmøde 26/9 kl. 10 Nørrebrogade 102, 6700 Esbjerg. 

 

 

      25. Evt.  

            Der skal printes nye GSR mapper til nye. Den kan evt. hentes under OSK Na Danmarks hjemmeside.     

            Dorthe printer et sæt ud til næste OSK-Syddanmark møde.               

            Beslutningslog skal påbegyndes til næste møde. Den bliver lagt på sekretærens computer.  

 

      26. Ny mødetid og sted. D.7/11-21 kl.9,45 Vendersgade 63, 7000 Fredericia. 

 

      26. Godkendelse af referat. 

 

      27. Sindsrobøn. 

 

 

 

 

 


