Region Danmark
www.nadanmark.dk
Område:
Syd Danmark

OSR rapport
Post adresse:
Vendersgade 63
7000 Fredericia

Bestyrelse:
Ordstyrer:
Dorthe
Sekretær:
Andreas
OSR:
Carsten
Litteratur:
Torben

Underkomiteer:

Dato:
09/08-20

Ordstyrer Suppleant:
Sekretær Suppleant:
OSS:
William
Kassere:
Tricia

H.I. Formand:
Carina

O.I. Formand:
Marie Louise

Helpline Formand:
Benjamin

Konventformand:

Internet Ansvarlig:
Er suspenderet frem til næste OSK møde

Grupperne:

Antal GSR på OSK mødet:
9

Hvor mange grupper i området:

22

Hvilke byer:
Odense-Middelfart-Vejle-Fredericia-Åbenrå?-Esbjerg-Varde?-Haderslev-Sønderborg?

Områdes økonomi:

Bankbeholdning: 2654,Kontant: 855,Konventbeholdning: 35000,Underkomiteer: ?
Hvor meget har grupperne doneret siden sidst: 6300,-

Donation til RSK: o ,- (Der bliver ikke doneret penge til RSK i 2020, vores kontoer til
underudvalgene skal dækkes ind. Pga. at der er kommet flere underudvalg til i Syddanmark)

OSK:

Hvordan fungere OSK:
Det går godt i OSK i Syddanmark. Går godt, Stor Opbakning, godt fremmøde, god ånd og en
masse kærlighed. Stor villighed ang. poster i forhold til hvordan det har været. Tager os godt af
de nye.
Vi er ved at gå tilbage til mail i stedet for Facebook som kommunikation imellem grupperne.
Underkomiteer:
HI: Vi er startet op igen på Sdr. Omme fængsel.
Vi har rettet henvendelse til Nyborg Statsfængsel og Søbysøgård åbne at vi gerne vil starte op
igen, når de ser en mulighed for dette. Vi har ikke hørt fra dem.
De indsatte på Nyborg har ønsket at få NA litteratur bøger ind. Dette kan lade sig via evt. en
plomberet Disc, men vi er ikke helt klar over hvad sikkerhed det kræver. Der rettes henvendelse
til Nyborg.
Vi har et nyt møde i Redens Krisecenter i Odense.
(Alt HI arbejde står dog stille pga. COVID 19) med undtagelse af Sdr. Omme.
HI Syd mangler betroede tjener. Vi har en del der er blevet skrevet op og godkendt af fængslet,
men disse melder fra på dagen. Så der kører en lille fast gruppe hver gang.
OI: Mandefald ikke så mange betroede tjener. Der er stille i Corona tid.
Help Line: Syd er kommet med i Turnus og det kører godt. Der er mange betroede tjener på
Syds liste.

Event:

Hvad ønsker vi af RSK:

(1)Syddanmark ønsker en redegørelse omkring forløbet af tidligere RD’er og tyveri. Hvordan startede
sagen, hvad blev der valgt at gøre, hvorfor, hvordan endte det op?
Et udskrift af handlingsforløbet som ville kunne vises, i stedet for at man skal ind og se hver enkelt
RSK referat fra start forløb til slut. Dette handler om gennemsigtighed.
(2) der er blevet lavet en kanal på YouTube med danske zoom speaks, af en privat person fra
fællesskabet kan denne ikke komme på NAs hjemmeside? Og, skal/kan NA Danmark ikke også have
en sådan YouTube side?
Andet:

I kærlig service og fællesskab
__________________________Carsten & William___________________________
OSR/OSS

