
Dagsorden OSK- Syddanmark d. 8. september 2019. 
 

1. Sindsro bøn. 

 

2. Koncepterne oplæses af: William. 

 

3. Visionerne oplæses af: Jesper. 

 

4. Retningslinje nr.12 oplæses af: Marie Louise. 

 

5. Oplæsning af 6 koncept. Liz. 

 

6. Præsentations runde. 

Runar formand for OSK Syddanmark, Dorthe sekretær OSK Syddanmark, Tricia kasserer og 

internetanvarlig OSK Syddanmark, Jesper GSS ”How and why” Esbjerg,  Kenneth GSR 

”Håbet” Odense , Carsten OSR Syddanmark, Morten GSR ”step by step” Odense,  Brian 

GSR ”mandags gruppen” Odense , Benjamin GSR ”living clean” Esbjerg, Kåre GSR 

”lillebælt gruppen” Middelfart, Emil GSR ”sindsro” Odense, Andreas GSR ”banebryderne” 

Fredericia, William GSR ”onsdagsgruppen” Haderslev, Berit observatør Haderslev, Marie 

Louise OI formand, Sisse GSR ”weekend og hvad så” Fredericia, Torben Litteratur 

ansvarlig OSK Syddanmark, Jesper GSR ”Søndags gruppen” Haderslev, Ellen GSR 

”askepot” Odense og OSK Syddanmark næstformand, Liz GSS ”håbet” Esbjerg og litteratur 

suppleant OSK Syddanmark, Thomas repræsentant fra Esbjerg konvent. 

 

7. Afbud. 

Anette GSR ”Håbet” Esbjerg, Zabina Formand HI, Carina HI, Per GSR ”souviver” Esbjerg, 

Rikke GSR ”onsdagsgruppen” Haderslev. Heidi GSR ”kvinderne” Fredericia, Kristian GSR 

”blues” Vejle, Jesper GSR ”tirsdagsgruppen” Odense, Jimmi GSR ”mandegruppen” 

Fredericia. 

 

8. Beslutningsdygtighed. 

11 ud af 11. 

 

9. Oplæsning og godkendelse af OSK Syddanmark referat fra d. 30 juni 2019. 

Rettelse. Haderslev starter søndags gruppe op, ikke lørdag som der står i referat. 

 

10. Ønsker, erfaringer og donationer fra grupperne og GSR. 

Der er donationer fra grupperne.  

Der er en stille vækst i NA. I Odense er Askepot gruppen lukningstruet. Og et iranske møde 

i Odense er lukket. 

 

11. Litteratur udvalg. 

Alt er i huset. Der mangler folder nr. 27. tjek jeres regnskab, der er enkelte fejl i 

udregningerne. Der er fortsat litteratur salg i de lige måneder første onsdag kl. 18:30 

 

12. HI 

Der fremlægges et års budget for HI. Der er ingen repræsentanter fra HI. Det besluttes at 

punktet budget tages på næste OSK Syddanmark møde. 

Det går godt med HI arbejdet på fyn. Der mangler fortsat service villighed.  

Sønder omme har ønske om at mødet kører hver 14 dag. Dette arbejdes der videre på. 

 

 



13. OI 

Det går rigtig godt. Der har været 2 events, først Brugernes Basar i Odense Der var gode 

snakke med pårørende, addict og i det hele taget mange mennesker. Der er lavet OI visitkort 

som er delt ud. Der er kontakter til nye oplæg. OI var repræsenteret til international 

overdosis dag i Esbjerg. Der er møde en dag om måneden. Der er stadig penge i overskud på 

det bevilliget budget. Næste møde er d. 28/9. Weekenden i uge 42 er der koncept workshop i 

Odense.  

Der er tilmelding til arrangementet, tilmelding foregår til Marie Louise enten på mail eller 

telefon, der bliver lavet opslag på NA addict Syddanmark og OSK Syddanmark. Desværre 

er der ikke kommet nogen tilbage melding fra OI Sverige. OI KBH er kontaktet men der er 

ingen tilbage melding.  

 

14. Help Line. 

Der mangler fortsat formand. Telefonen bliver taget.  

 

15. Internet udvalg. 

Der er stadig ingen adgang for vores IT ansvarlig. Der kræves at man er deltagende i 

møderne for at kunne komme på nettet.  Tricia trækker sig fra posten, da hun har svært ved 

at deltage i møderne som er om lørdagen. Man kan stadig henvende sig som man plejer på 

hjemmesiden.  

 

16. Kasserer rapport. Revurdering af donationer og håndtering af budgetter. 

Der skal tages stilling til store ting vedr. økonomi. Budget fremlægges. Der mangler 

litteratur fra Torben på budgettet. Overskuddet fra Esbjerg konventet bliver brugt pt. 

Underudvalg eks. HI, OI får pt. Udbetalt løbende til udgifter. Det er blevet bedre med 

donationer fra 7 tradition fra grupperne. Vi kører lidt på pumperne. Der er ikke doneret til 

RSK. Spørgsmål er om vi lige nu skal bremse donationer til RSK indtil overskud og 

overblik er oprettet igen, dette vedtages i OSK Syddanmark for nu. Spørgsmål 2 er at vi skal 

have vores egen kontoer uden om RSK. Vores kasserer foreslår Nordea bank. Det vil give 

mulighed for mere gennemsigtighed. OI syntes det er en god ide, de har haft problemer med 

at få oprettet en konto til deres budget. Der er mange mellem veje og der ligges meget 

arbejde til RSK kassereren. Punktet bliver sat til afstemning til næste OSK Syddanmark 

møde. 

Der er fremlagt budgetter fra underudvalg, der skal frem hvor meget præcis der skal bruges 

på et år. Hvis budgetterne godkendes. OSK kasserer indhenter underudvalgs budgetter.  

Der har været udfordringer med budgettet fra konventer i Esbjerg. Ønske om at konvent 

beholdning bliver hævet fra 25.000 til 35.000 kr. Der har indtil videre været overskud på 

Esbjerg konventet. Punktet bliver sat til afstemning til næste OSK Syddanmark møde.  

Det er gruppernes ansvar at donerer til OSK Syddanmark ellers løber vi tør for muligheder 

for at brede budskabet videre. Vi skal investerer for at vokse. Mobil pay donationerne vokser 

ude i områderne.  

 

17. OSR. Nyt fra RSK. 

Workshop. Der er lavet powerpoint om servicestruktur i NA DK. Der er forslag om 

underlægningsmusik til powerpoint, det skal tages med ud i grupperne. Der er lavet et musik 

forslag fra Nordjylland, det koster 5000 kr. i kopi right. Der stilles spørgsmål til pris til kopi 

right, dette tages med retur til RSK.  

Ang. Kørselspris pr. kilometer. Svar fra RSK. RSK bruger deres retningslinjer. Hvert 

område er selvstyrende.  

RD og RDS Det havde været et godt service konvent. Tidligere RD Har brugt de penge der 

var på RD kontoen. Tidligere RD opfordres til at tilbage betale beløb. For fremtiden skal der 

laves løbende kontrol på udgifter bl.a. med foto fra kvitteringer.  



OU. Livet som clean rejsen fortsætter er kommet som bog. To lydbøger er i gang vejledning 

i trinarbejde og hvordan og hvorfor.  

Ny traditions arbejdsbog er under udarbejdelse.  

HI I forhold til henvendelse til HI Danmark fra HI Syddanmark er svaret, at de kan hjælpe 

med service men ikke økonomi, da der tilsyneladende ikke er et behov. 

Service konference er ændret til d. 17-19 januar 2020 i Randers. Der er ikke 

overnatningsmulighed. 

April skal der vælges ny RSK formand og RSK kassere. (ingen af de nuværende ønsker 

genvalg.) Der er foreslået kasser supp, han skal vælges til næste gang. SÅ hvis der er andre 

der ønsker stille op. Der mangler en RSK sekretær suppleant.  

OI har spørgsmål ang. Plakater og flihers visitkort hvis de mangler i området.  

   

18. Betroede tjenere på valg: 

RSK-OSS (Andreas er nomineret, er på valg til næste OSK Syddanmark) 

Sekretær suppleant (Andreas er nomineret) Der afstemmes, der er enstemmigt vedtaget.     

Tillykke med valget. 

Kasserer suppleant. Ingen stiller op. 

Help line formand. (Benjamin Esbjerg nomineres, er på valg til næste OSK Syddanmark 

møde) 

Internet ansvarlig. Ingen stiller op. 

 

19. Event. 

OI holder koncept workshop d. 19 til 20 oktober 2019. Blommegrenen 32, Odense SØ. 

Tilmelding senest d. 1/10 2019. 

Service konference og NA 30 års fødselsdag.  17-19 januar i Randers. 

Konvent i Ålborg 4-6 oktober 2019 

 

20. Forslag til afstemning. 

7. tradition i OSK. Det er vedtaget at kurven sendes rundt fra i dag. 

Kørsels penge fra 2 til 1 kr. pr. kørt kilometer. Forslaget er vedtaget. 

 

21. NA relaterede meddelser til grupperne. 

Der mangler service poster i RSK. Formand of kasserer og sekretær suppleant. 

OSK Internet ansvarlig, kasserer suppleant. OSS. Og help line formand. 

Alle event. 

 

22. Evt. 

Mødeliste. Der er lavet nye lister på NA siden. I Syddanmark er der fejl. Der skal rettes 

henvendelse til mødeliste ansvarlig. OSK formand kontakter mødeliste ansvarlig. 

Opfordring til at alle de enkelte mødeledere tjekker listerne. 

 

Forslag til 50 minutters møde, også 10 minutters pause. Og at OSK mødet starter 10 

minutter efter GSR mødet er afsluttet. 

 

Forslag til at Punkt 9 ændres til rettelser i referat. Hvor det i dag er oplæsning og rettelse. 

 

Unity dag i Odense. Det var en god unity dag, godt samarbejde mellem servicefolkene. Det 

var ikke så attraktivt, manglende besøg. Der er et underskud på knapt 4000 kroner. Der er 

blevet evalueret på unity dag. Hvor der er stemt for om der skal holdes unitydag igen til 

næste år. Hvis der ikke kommer nye service kræfter bliver der ikke afholdt unitydag igen. 

 

 



23. Ny tid og sted. 

Søndag d. 3/11 2019 kl. 10:00. I frivilligcentret på Vendersgade 63, Fredericia.  

 

24. Godkendelse af referat. 

Referat godkendt. 

 

25. Sindsrobøn. 

 

 


