
Referat OSK-Syddanmark d. 3/7 2022. kl. 9:45 

Da vores sekretær er fraværende på dette møde tager Andreas referat i dag.  

1. Sindsrobøn – Gennemført. 

2. Visioner oplæses – Læst op af Anette. 

3. koncept nr.2 oplæses - Læst op af Dorthe. 

4. Retningslinje nr.2 for OSK-Syddanmark oplæses – Læst op af Dorthe. 

5. Præsentationsrunde. 

Per GSR Survivor gruppen i Esbjerg og kasserer suppleant. Morten GSR mandagsgruppen 

Odense. Anette M GSR Håbet Esbjerg. Tricia kasserer OSK Syddanmark. Andreas GSR 

Banebryderne Fredericia. Dorthe ordstyrer OSK Syddanmark. Berit GSR søndagsgruppen 

Haderslev. Rikke GSS søndagsgruppen Haderslev. Casper GSR Hold det enkelt Haderslev. 

Emil GSR Hakuna Matata Odense. Jørgen GSR how and why Esbjerg. Jan GSR 

mandagsgruppen Fredericia. Rikke GSR mønsterbryderne Haderslev og formand Help line 

Syddanmark. Mathias observatør how and why Esbjerg. Brian GSS Hakuna Matata 

Odense. Torben litteratur ansvarlig OSK Syddanmark. Nadia GSR en ny chance Esbjerg. Liz 

litteratur suppleant OSK Syddanmark. Sabine observatør Fåborg. Anette GSR det lille 

mirakel Esbjerg. 

6. Afbud – Chris OI-formand Syddanmark og GSR traditioner tro Varde, Henning GSR i 

mandags gruppen Odense, (Carsten OSR, John OSS – begge trukket sig fra deres post), Ida 

sekretær i OSK Syddanmark. 

7. Beslutningsdygtighed – der er en beslutningsdygtighed på 8 ud af 10 

8. Godkendelse af referat fra d. 1/5-2022 – Referatet er godkendt. 

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

Der er tre, som har sagt ja til Dorthe som repræsentant for OSK Syddanmark til næste 

RSK-møde. Ingen har sagt nej 

How And Why har et spørgsmål, om gode erfaringer, om rygning under møderne.  

Der er flyers fra fredags-gruppen Survivor i Esbjerg om Bål møde. 

Donationer fra: Survivor Esbjerg, Det lille mirakel Esbjerg, How and Why Esbjerg, håbet 

Esbjerg, søndags-gruppen Haderslev. 

10. Kasserer rapport – Der er i alt 10.437 i OSK Syddanmark. Der er Per kasserer suppleant 

OSK Syddanmark har overtaget MobilePay. Tallene er ikke helt på plads endnu, men når 

de kommer, bliver det lagt op på hjemmesiden, som det plejer. 

11. Litteratur udvalg – Der mangler stadig Trin guides, de sidder fast i transport. Der bliver 

forslået, at grupper hjælper hinanden, med at fordele dem der er ude i grupperne. 

12. HI – Der er stadig kun et kørende møde i Syddanmark. Der har været flere gange, hvor der 

kun har været 1 eller 2 til HI mødet på Sdr. Omme. Der bliver forslået, regulere ned til et 

møde i måned, og så vil man går op i møder, når der kommer flere.  

Formanden og næstformanden i HI, har forsøgt, at komme ind i Nyborg Stats fængsel, og 

de skal ud til et lille for besøg i uge 30. 



Der er lige fornyelig blevet sendt en mail til Søbysøgård, i håbet om at kunne starte noget 

op der, og der er muligt en tovholder til Søbysøgård. 

Der mangler service kræfter, til at tage med ud i fængslerne, hvis man er interesseret i HI 

service, så kan man skrive til formanden for HI på mail: 

hi.nasyddanmark.formand@gmail.com 

Hi vil rette kontakt, til IT for at udbedre stykket om HI på hjemmesiden. 

Man må altid rette kontakt, til HI-formand Emil og HI-panelleder Anette. 

13. OI – vedhæftet mail fra OI- formand for Syddanmark O.I Syddanmark 

”Vi er godt i gang med at få etableret et O.I i Syddanmark igen, der ligger selvfølgelig et 

hårdt arbejde foran os, men vi har indtil videre været til O.I trænings dag i Aalborg, hvor 

der blev øvet præsentationer, hvilket vi hen over de næste par mdr., vil afholde i 

Syddanmark også samt der inden næste OSK- møde vil blive indkaldt til møde så der kan 

blive afsat forskellige poster af betroede tjenere i O.I Syddanmark.  

Vi har også afholdt møde med Simon fra London angående bl.a.  O.I fb og afventer næste 

møde med deres Social media repræsentant. 

      Vi har også været i dialog med Politiet i Esbjerg samt politiskolen, som er meget                                                                     

interesseret i et samarbejde, og de venter bare på vi er klar med en præsentation, samt vi 

venter på en del materiale fra O.I Danmark. 

Der er også blevet lavet aftale med flere institutioner som afventer vi er klar med en 

præsentation. 

Så alt i alt går det fremad, men vi tager det stille og roligt så tingene bliver gjort ordentligt. 

Der vil blive lavet opslag til de forskellige grupper i Syddanmark når vi indkalder til møde 

ang. betroede tjenere samt træningsdage. 

Mvh 

Chris 

O.I Syddanmark 

14. Help line – Der er mangel på service kræfter i Help Line, dette må gerne tages med ud i 

grupperne. 

Alle områder er ved at finde ud af om Help line skal repræsenteres i RSK. Der foreslås at 

der skal oprettes en Help line formand/ansvarlig for Danmark. 

15. It ansvarlig. Posten er pt op til valg. Tricia ønsker som udgangspunkt at stille op til næste 

OSK-møde. problemer med mail/opsætning kan Jesper kontaktes på 

Iu.formand@nadanmark.dk  

16. 7 tradition. Kurven går rundt – kurven gik rundt. 

17. OSR/OSS. Fremtiden på posten? Link til RSK?   

OSR og OSS, har begge opsagt deres poster, så vi har ingen på disse poster. Dorthe har 

spurgt OSK, om hun må repræsenter Syddanmark til næste RSK-møde. Dorthe har fået lov 

af OSK til at repræsentere OSK-Syddanmark, til næste RSK-møde i August. 

Debat om podcast til DRP1:  Det bryder 11. tradition. Anonymiteten skal opholdes. Det er 

en kæmpe mulighed, for at bringe budskabet videre, dog uden at beskadige NA. Det er et 
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kæmpe emne, så et underudvalg til at finde de rigtige. Vi skal kunne sætte nogen 

retningslinjer, til DR og junalisten, på vores præmisser, for i værste fald vil vi kunne skyde 

os selv i foden. At medlemmerne, har arbejde med trine, og traditioner, så medlemmerne 

kan passe på fællesskabet. Det er gratis reklame. Oldtimer må træde til. Hvordan tager vi 

stilling til hvem der skal udføre denne service? Der nedsættes et underudvalg som består 

af Berit, Morten og Liz, de kontakter forskellige medlemmer og finder 3 der kan 

repræsenter Syddanmark og dette videre gives til Dorthe som giver det videre til næste 

RSK- møde i august.  

18. Adhoc udvalg Brugernes Bazar Odense 24/8  

Emil må trække sig, da han skal på barsel. 

Den gamle OSR har fået en mail fra Brugernes Bazar vedrørende information. 

Annette tager kontakt til Chris, som er anden tovholder, for at hjælpe til. Sabine Josefine, 

og Morten vil gerne møde op på dagen, og hjælpe til. 

Alle er velkommen, jo flere jo bedre. 

19. Tage stilling til NA Danmarks nye hjemmeside. (Ønske fra RSK)   

Der bliver nævnt, at eventdelen på hjemmesiden er rodet. Mange ting er blevet 

nemmere. Det er blevet bedre med mødeliste opdatering, og synkronisering. Siden er lys 

og let at gå til. 

20. Betroede tjenere på valg. Manglende poster i OSK-Syddanmark er sekretær suppleant, 

Ordstyrer suppleant, IT ansvarlig. OSR og OSS? – Casper melder sig til valg af sekretær 

suppleant og sender service CV. 

Dorthe stiller op som OSR, sender service CV. Dorthe opsiger sin post som ordstyrer.  

21. Kommende event:  

• Skanderborg konvent d. 29-31. juli.  

• Bål møde d. 06.08.2022 i Esbjerg i Survivor gruppen. 

• Thisted har lavet en camp d 6 og 7 august (vil blive lagt op på hjemmesiden) 

• Der er unity dag i Horsens søndag d. 21.08.2022 se mere på hjemmesiden. 

• Traditions workshop i Esbjerg d. 10.09.2022 kl. 09 til 17.30 

• Europakonvent Kairo Egypten d. 09.09.2022 til 11.09.2022 

22. Forslag til afstemning – Vi støtter op om vores Help line formand forslag, om at Help line i 

de forskellige områder finder en repræsentant til RSK. 

Udvalg til at finde repræsentant til DRP1 podcast. Udvalg består af: ”Berit, Lis, og Morten. 

23. NA relaterede meddelser til grupperne – 

Der mangler service kræfter i Help line herved kan man kontakte: 

helpline.syddanmark@nadanmark.dk 

Der mangler også service kræfter i HI herved kan du kontakte formanden på: 

hi.nasyddanmark.formand@gmail.com 

Der bliver startet et møde i Faaborg d. 07.08.2022 KL 19.30 til 20.30 på færgevej 2, 5600 

Faaborg (Huset) 

Der mangler service kræfter til Skanderborg konvent, det kan ses på hjemmesiden under 
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event. 

Der mangler service kræfter i Esbjerg gruppen ”En ny chance” fra KL 19 – 20 om 

søndagen. 

24. Evt.  

Det opfordres, til at hvis en gruppe sidder med noget, som fungerer godt, at det bliver 

taget med til GSR møde. 

25. Ny mødetid og sted. kl. 9:45. Dronningensgade 97b, Fredericia d. 04.09.2022            

26. Godkendelse af referat. Referatet, vil blive rettet inden få dage, og man kan senest melde 

tilbage med rettelser d. 28.07.2022 

27. Sindsrobøn – gennemført. 

  
  

  


