
Referat OSK-Syddanmark søndag d. 13/3-2022 kl. 09:45 

Sted: Dronningensgade 97b, 7000 Fredericia.  

  

 

 

 

1. Sindsrobøn. 

2. Visionerne oplæses. 

3. Koncepterne oplæses. 

4. Retningslinje for OSK-Syddanmark nr. 12 oplæses. 

 

  

5. Præsentations runde: Jan K GSR mandagsmødet Fredericia, Dorthe ordstyrer OSK Syddanmark, 

Annette GSR Håbet Esbjerg, Henning GSR Mandagsmødet Odense, Emil GSR Hakuna Matata 

Odense, Chris GSR Traditionerne tro Varde, Per GSR Survivor og kassere suppleant OSK, 

Carsten OSR i Syddanmark, Sejer GSR Tag det roligt Esbjerg, Tricia kasserer OSK Syddanmark, 

Ida sekretær OSK Syddanmark.  

  

6. Afbud: Liz Esbjerg litterat suppleant OSK Syddanmark. Det lille mirakel. John Esbjerg OSS 

Syddanmark og GSR i How and Why Esbjerg. Berrit Haderslev søndagsgruppen. Torben 

litteraturansvarlig OSK Syddanmark. Rikke GSR onsdagsgruppen og næstformand Helpline OSK 

Syddanmark.  

 

  

7. Beslutningsdygtighed: 4/7 

  

8. Godkendelse af referat fra d. 2/1-2022: godkendt. 

 

 

9. Tilbagemeldinger og donationer fra GSR/GSS forum: How and why Esbjeg ønsker erfaringer til 

at tackle adfærd på møderne. Der foreslås at betroede tjenere er gode eksempler, evt. nævne 

det inden mødet - det har haft effekt, appellerer til behandlingsstederne, bede om at mobiler 

slukkes under mødet.     

Donationer: Just for today fredag Fredericia, Hakunna Matata Odense, Fredagsmødet 

Odense.    

 

10. Kasserer rapport. Kontogebyr 3 gange 1000 kroner: Donationer er stigende. Eventkonto er lidt 

tom men efter Esbjergs regnskab fra konventet rettes det op. Hvis grupperne ønsker logo på 

mobiloverførsel, er det muligt. Tricia påpeger at vi lige nu giver 3000 kr. for at have konto i 



Nordea. Der foreslår at vi flytter bank, således kan vi få det til 800 kr. i stedet, alt skal laves om 

og dette kan gøres i forbindelse med at Per overtager Tricias post. Der søges mandat til at 

skifte bankforbindelsen. Mandatet givet.  

 

  

11. Litteratur udvalg: Tricia overtager pakning af litteratur i dag, grundet afbud fra Torben. 

 

12. HI: Alle grupperne skal sikre sig at de har oprettet egen mail som GSR har adgang til. Mail fra 

Jesper formand for HI Syddanmark læses op: der har ikke været samarbejdsvillighed fra 

Nyborg og Søbysøgaard. Der er åbent i Sønderomme. Jesper fortsætter som næstformand på 

landsplan. Sønder omme er åbent hvor HI er der 2 gange om måneden.  

Ingen næstformand pt. Jesper har ingen penge fra OSK Syddanmark men en kasse med HI ting 

og litteratur som er betalt af HI. Jesper stiller sig til rådighed for nye service kræfter. Jan K og 

Emil stiller op til serviceposter i HI Syddanmark. Det påpeges at der er flere steder HI kan åbnes 

op og gøre gavn, der er efterspørgsel. Behandlingsafdelinger i fængslerne kan evt. kontaktes. 

For at komme ind på institutionerne foreslås at der ringes og laves en konkret aftale. HI 

formand Danmark, Ronni, kan kontaktes på mail: hi.formand@nadanmark.dk, hvis man er 

interesseret i HI arbejde.  

 

 

13. OI: Brugernes bazar Odense har inviteret NA d. 24/8-22. Det afholdes en gang om året hvor vi 

har en stand hvor vi fortæller om NA, dette er OI arbejde, men der er lige pt ikke noget 

fungerende OI i Syddanmark. Måske kan andre OI-områder hjælpe os. Ad hoc udvalget tager 

kontakt til OI Nordjylland angående Brugernes bazar. Det forslås at invitationen sendes videre 

til RSK. OSR opfordres til at tage det med til RSK. 

  

14. Helpline. Telefonsvarer på engelsk, betroede tjenere: Telefonsvaren på engelsk kan vi ikke tage 

stilling til, det skal helpline Syddanmark forholde sig til sammen med andre helpline områder. 

Rikke næstformand HI Syddanmark måtte melde afbud, hun stiller op til formand HI 

Syddanmark til næste møde. Rikke har svært ved at få posterne besat, der opfordres til at dem 

der har lyst, melder sig til helpline, denne service er utrolig givende. Indtil videre kan Per 

kontaktes på mail: Kasser.osk.syddk@nadanmark.dk, hvis man ønsker at lave service i helpline. 

Det forslås at helpline opretter en mail/SMS-service, til dem som har udfordringer ved opkald, 

hvor man kan blive bedt om at blive ringet op.     

 

 

15. IT ansvarlig: Lige pt. har vi ingen IT ansvarlig. Tricia vil gerne stille op til næste møde. Hvis 

nogen grupper mangler gruppe-emails skal de kontakte Tricia på mail: 

Kasser.osk.syddk@nadanmark.dk 

 

16. 7 tradition, mobiloverførsel 272809: den er gået rundt.  

 



 

17. OSR. OSR rapport til kommende RSK møde, denne er vedhæftet til referatet.  

OI Danmarks beskeder bliver læst af HI Danmark, nu vi ikke har noget OI Syddanmark. Hi 
sender beskederne ud til de forskellige udvalg/områder. Der er ingen regional formand, derfor 
har HI overtaget.  

Hvem skal kontaktes for at få et OI op at stå? Svaret fra RSK er at OI Syddanmark kontakter 
andre OI områder, OI Nordjylland eller OI Sjælland f.eks. Annette Esbjerg kan kontaktes på 
mail: OI.syddanmark@nadanmark.dk, hvis man ønsker information om OI. Der ligger også 
materiale på Nadanmark.dk. Man må aldrig gå ud alene, vi skal altid være minimum 2 til at 
repræsentere NA.  

OI bliver taget op på service konference i Aalborg 25-27/3-22.  

Vi skal bruge indsamlingstilladelse for at vores mobiloverførsel nummer kan ligge offentligt 
tilgængeligt, så derfor ligger det ikke offentligt tilgængeligt.  

Der opfordres til at alle grupper modtager RSK referatet pr. mail, indtil videre kan referatet 
findes på Nadanmark.dk under områdeservice.  

Bogen om NA Danmark’s historie er blevet nedlagt grundet manglende interesse.  

Hvis du vil opstiller til en servicepost i RSK skal service-CV’et sendes til sekretær i RSK senest 6 
uger før valgmødet/regnskabsmødet, som altid afvikles i april.  

RD og RDS’er har ikke været til europakonference og verdenskonference i år grundet corona, 
cyklus/valgperioden efterspørges at rykkes til næste år, så RDS’er har mulighed for at få 
erfaring til at kunne varetage RD posten, dette godkender vi. EDM mangler en sekretær som 
både behersker engelsk skrift/tale.  

Der mulighed for at vi i Danmark kan byde ind på Vinter EDM 2024, så hvis der er 
servicekræfter til det, må de gerne byde ind. Vi har mulighed for i Syddanmark at byde ind 
Service-konference der skal afholdes 2023, der skal bydes ind et år før. OSR-rapport vedhæftes 
referatet.  

 

18. Ad hoc udvalg. Ny dagsorden til OSK-Syddanmark: Vi mangler nogen til at lave et nyt udkast til 

vores dagsorden til næste OSK møde. Der er forslag om at dagsordens rækkefølge laves om. Vi 

beslutter at intet slettes og punktet er ikke relevant i dag.   

 

19. Betroede tjenere på valg: 
Rikke opstiller som Help line formand, service cv er sendt ud: Rikke har meldt afbud og 
stiller op næste gang.   

Ida opstiller til sekretær i OSK-Syddanmark, service cv er sendt ud: Ida er stemt ind.   
  

Ledige poster i OSK-Syddanmark er;  
Ordstyrer suppleant, IT ansvarlig, OI-formand, sekretær suppleant, Helpline formand. 
Rikke ønsker at stiller op til Helpline formand. Tricia ønsker at stille op til IT-ansvarlig. Sejer 
ønsker at stille op til ordstyrer-suppleant. Chris ønsker at stille op som OI-formand. Jan K 
og Emil stiller op som HI formand. Alle skal sende service-CV til 
ordstyrer.syddanmark@nadanmark.dk 3 uger før næste OSK- møde.      
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20. Kommende event.   

Service konference i Aalborg 25-27/3: ansøgning om betaling til betroede tjenere til 

konferencen skal sendes til OSK senest d.d. Der aftales samkørsel og hotel indbyrdes 

blandt dem der skal afsted. Carsten OSR kommer som repræsentant for OSK Syddanmark. 

Dorthe kommer som repræsentant for GSR-forummet. Deltagelse forpligter at man deler 

sin kommende viden med sit område.  

RSK-møde i Esbjerg d. 8-10/4: afholdes i Kvaglundkirken, alle medlemmer er velkommen. 

Traditions-workshop i foråret.  

Evalueringsmøde på SOKNA 14, den 19/3 kl. 15, Nørrebrogade 102 Esbjerg, ved samme 

arrangement er der opstart og planlægning af Camp Living clean som afholdes 17-19/6.    

  

21. Forslag til afstemning: intet. 

  

22. Evt:  

Ad hoc udvalg ift. Brugernes Bazar vedtages. Dette ad hoc udvalg består af: Chris Esbjerg, Sejer 

Esbjerg, Emil Odense. 

Der har været debat omkring retningslinjerne ift. cleantime for serviceposter. Hvis 

retningslinjerne ønskes ændret skal der nedsættes et ad hoc udvalg til det. Til note har vores 

retningslinjer lige været under retning/behandling i omkring et år.   Samt debat omkring 

hvornår OSK-møderne slutter, vi bestræber os på at nå punkterne til kl. 14 uden bekostning af 

punkter og traditionerne. Spørgeskema bliver færdiggjort og oplysninger sendes videre så vi 

kan få ny præsentation i NA.  

 

23.  

Med ud til grupperne: Der mangler servicekræfter til service konference 2023 samt 

servicekræfter til at byde ind på Vinter EDM 24.  

Vi mangler stadig servicekræfter i OSK og RSK – posterne ses på Nadanmark.dk    

 

24.  

Næste OSK møde: 1/5-22 kl. 9:45, Dronningensgade 97 b, 7000 Fredericia.  

 

 

25. Godkendelse af referat: Godkendt 

 

26. Sindsrobøn: 

  

 

 

 

 

 



           OSR rapport                                                                                                                                                                            
  Region Danmark 

www.nadanmark.dk                        
 

 

Område: Syd Danmark Post adresse: 

Dronningensgade 97, 

7000 Fredericia. 

 

 

Dato: 13/03-22 

 

 

Bestyrelse: 

Formand:  

 Dorthe 

Næstformand: 

 

Sekretær: Ida 

 

Kassere:Trisia 

OSR: Carsten 

 

OSS: John 

Litteratur: Torben-Liz 

 

 

  

 

Underkomiteer: 

H.I. Formand: 

 

O.I. Formand:  

 

Helpline:  Konventformand: 

Jesper  

 

Internet Ansvarlig:  

 

 

 

Grupperne: 

Antal GSR på OSK mødet:7 

 

Hvor mange grupper i området: 

29 

Hvilke byer:Odense-Sønderborg-Esbjerg-Fredericia-Abenraa-Svendborg-Haderslev-

Vejle-Kolding-Varde.. 

 

 

 

 

http://www.nadanmark.dk/


Områdes økonomi: 

 

Bankbeholdning: 14128,- 
  

Kontant:  

 

Evt. andet omkring økonomi:  

 

Konventbeholdning: 1832,- 

 

Underkomiteer:  

 

Hvor meget har grupperne doneret siden sidst: 4480,- 

 

Donation til RSK: 0 

 

OSK: 

Hvordan fungere OSK: ? Fungerer godt. Der er en god ånd og alle går ind med dyb 
respekt. Der er flere og flere nykommere og de bliver taget godt imod 

 

 

 

Underkomiteer: 

OI Ingen OI 

 

HI 

 

 

Event: Camp Living Clean 17/19/06-22 

 

 
Hvad ønsker vi af RSK: 

  

 

 

 

 

Andet: 

 

 

 

 

 

 



 

I kærlig service og fællesskab 

 

 

 

__________________Carsten & 

John___________________________________________ 

OSR/OSS 

 
 


