
Referat OSK-Syddanmark d. 1/5 2022.  

Mødestart. GSR og GSS mødes kl. 9:45. Sted: Dronningensgade 97b, 7000 Fredericia  

1. Sindsrobøn  

2. Visioner oplæses  

3. koncepter oplæses   

4. Retningslinje for OSK-Syddanmark nr. oplæses  

 

5. Præsentationsrunde: Rikke mønsterbryderne Haderslev og Help line næstformand, Jan 

GSR just for today Fredericia, Annette GSS det lille mirakel Esbjerg, Morten GSR 

fredagsgruppen Odense, Emil GSR Hakuna matata Odense, Chris GSR Traditionerne tro 

Varde, Liz GSS Håbet Esbjerg og litteratursuppleant OSK Syddanmark, Per GSR Suvivor 

Esbjerg og Kasseresuppleant OSK Syddanmark, Frank Observatør Kolding, Jan GSR NA 

Kolding, Torben litteraturansvarlig OSK Syddanmark, Henning GSR mandagsgruppen 

Odense, Casper GSS suppleant How and why Esbjerg, Ida sekretær OSK Syddanmark.        

 

 

6. Afbud: Dorthe ordstyrer OSK Syddanmark, Berrit Søndagsgruppen Haderslev, Simone GSR 

det lille mirakel Esbjerg, Annette GSR Håbet Esbjerg, Carsten OSR, John OSS.  

 

7. Beslutningsdygtighed: 7/10 

(Have været deltagende/eller afbud på 2 sammenhængende møder.) 

  

8. Godkendelse af referat fra d. 13/3-2022:  

Godkendt 

 

9. Tilbagemeldinger og donationer fra GSR/GSS-forum:  

Just for Today fredagsmødet Fredericia, Mandegruppen Fredericia.  

 

10. Kasserer rapport: 

Ingen tal grundet problemer med netbank. 

Der er overskud fra Esbjerg konventet. Key hangeres blev forsinket til konventet, de 

indkøbes til reduceret pris og sendes ud til grupperne som så kan sælge dem.  

 

11. Litteratur udvalg:  

Hele Europa venter på nogle containere som er blevet væk. Ikke flere basistekst, 

begrænset tringuide.  

  



12. HI.  

Overvejelser om at gå i gang med HI arbejde inden formand er valgt. Emil Hakuna Matata 

Odense har taget kontakt til Nyborg statsfængsel, der afventes et aftalt møde. Sønder Omme 

fungerer godt.  

 

13. OI:  

Udsættes til næste gang 

 

14. Help line:  

Telia har kommet til at lukke telefonnumrene, så der er fundet en ny måde at omstille 

telefonen på, servicekræfter er blevet oplært i ny omstilling af telefon. Help line 

Syddanmark overvejer en repræsentant til at formidle kontakt til RSK. Der har været tvivl 

om hvad der opfordres til ifm service indenfor Help line, der opfordres til 1 års cleantime 

og hvis det drejer sig om Help line Syddanmark kan Rikke Help line formand kontaktes på 

mail: Helpline.syddanmark.dk    

 

15. Retningslinjer OSK Syddanmark:  

Vedkommende der ønskede et punkt på er ikke tilstede, så vi undlader at tage det op.   

 

16. It ansvarlig:  

Posten er pt op til valg. Tricia ønsker som udgangspunkt at stille op til næste OSK-møde. 

Har grupperne problemer med mail/opsætning kan Jesper kontaktes på 

Iu.formand@nadanmark.dk  

 

17. 7 tradition. Kurven er gået rundt 

 

18. OSR. Nyt fra sidste RSK-møde: Carsten OSR og John OSS er ikke tiltede. RSK-referatet er 

sendt ud på mail.  

 

19. Adhoc udvalg Brugernes Bazar Odense 24/8:  

Intet nyt siden sidst, men Chris og Emil er fortsat på opgaven. Der foreslås at de kontakter 

Marie Louise tidligere OI-formand fra Odense som kan hjælpe med at finde stande/telte.    

 

20. Betroede tjenere på valg.  

Rikke opstiller til Help line formand. Service cv er sendt rundt. Rikke stemmes ind som 

Help line formand.  

Emil opstiller til HI formand. Service cv sendt rundt. Emil stemmes ind som HI formand. 

Jan opstiller til HI formand. Service cv er sendt rundt, Jan trækker sig.  

mailto:Iu.formand@nadanmark.dk


Chris opstiller til OI formand. Service cv er sendt rundt. Chris stemmes ind som OI-

formand.    

 

 -Manglende poster i OSK-Syddanmark:  

 Sekretær suppleant. Ordstyrer suppleant. IT ansvarlig. 

 

 

21. Kommende event:  

Camp living clean, Marbæk/Esbjerg d. 17-19/6 2022.  

Workshoppen service den 4/6 Kvaglund kirken kl. 11-14. 

Skanderborg konvent d. 29-31. juli.  

Unitydag Nykøbing Falster Syd -og Vestsjælland d. 7. maj.     

 

22. Forslag til afstemning: ingen forslag 

 

23. NA relaterede meddelser til grupperne: 

Workshoppen service den 4/6 Kvaglund kirken Esbjerg kl. 11-14. 

Ledige poster i RSK og ODK-Syddanmark, de frie poster ses på Nadanmark.dk.  

Skanderborg konvent d. 29-31. juli.  

Unitydag Syd -og Vestsjælland Nykøbing Falster d. 7. maj. 

Har NA Syddanmark servicekræfter til at stå for service-konferencen i 2023 og til EDM 

(Europæisk-delegeret-møde) i 2024? 

  

24. EVT: 

Mailen til Kassere OSK Syddanmark fra sidste referat er ikke korrekt, mailen er: 

Kasserer.osk.syddk@nadanmark.dk 

Referatet og dagsordningen fra sidst er ikke lagt op på hjemmesiden, dette ønskes. 

Servicekonferencen i Aalborg: Simon England hovedspeakeren skriver han var imponeret 

over entusiasmen for service. Svag opbakning siden sidst. En fantastisk oplevelse, godt 

arrangement. Simon forslåede at se Gud som et brandnavn for højere magt overfor de 

som kunne have det svært med ordet Gud. Ny pamflet (En introduktion til NA møder) 

hvor der bl.a. er ordforklaring på f.eks. hvad er en addict, højere magt, basis tekst osv. 

nogle grupper har allerede besluttet at vedlægge den telefonlisten til nykommeren. 

Simon inspirerede også til nye metoder til at sprede budskabet om NA og omkring 

hvordan vi forholdet os til anonymiteten herunder. Sverige og England er foran Danmark 

ift. at sprede budskabet på nye måder, som Facebook og instagram hvor der ligges 
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positive opslag op uden mulighed for kommentarer. De laver også you tube videoer om 

forklaring på bl.a. ’hvad er 7. tradition’. Der foreslås at vi undgår at personliggøre 

budskabet og at vi ikke udtaler os på NA’s vejne. Der findes viden som diasshow fra 

tidligere workshops som kan anvendes til at viderebringe viden.               

 

25. Ny mødetid og sted: Næste OSK møde søndag den 3. juli 2022.  

Mødestart. GSR og GSS mødes kl. 9:45. Sted: Dronningensgade 97b, 7000 Fredericia  

 

26. Godkendelse af referat:  

  

27. Sindsrobøn.  

  
  

  


