
Referat OSK Syddanmark 8 marts 2020. 

 

1. Sindsro bøn: Blev afholdt. 

2. Koncepterne oplæses af: Blev oplæst af William fra Haderslev. 

3. Visionerne oplæses af; Blev oplæst af John fra Esbjerg. 

4. Retningslinje nr. 2 oplæses af: Blev oplæst af Marie Louise fra Odense. 

5. Oplæsning af 9 koncept: Blev oplæst af John fra Esbjerg. 

6. Præsentations runde: 

Carsten ordstyrer for OSK Syddanmark og OSR Syddanmark – Berit GSR, 

søndagsgruppe Haderslev – William GSS, tirsdagsgruppen Åbenrå og Onsdags 

gruppen Haderslev – Benjamin GSR, Living Clean Esbjerg og formand for 

Helpline Syddanmark – Liz GSS, tirsdag Håbet i Esbjerg og litteratursuppleant 

OSK Syddanmark – Torben litteraturformand Syddanmark og åbner til OSK 

Syddanmark mødet – Tricia kassere i OSK Syddanmark – Anette GSR, Håbet 

Esbjerg – Marie Louise formand OI Syddanmark – Sanne GSR,  k(vindene) 

lørdag Fredericia – Dennis GSS, Svendborg – Per GSR, survior-gruppen 

Esbjerg– Mikkel GSR, Svendborg gruppen – Mai GSR, fredags gruppen Vejle – 

Paul GSR, torsdags gruppen Odense og kassere i OI-Syddanmark – Carsten 

GSR, mandags gruppen Odense – Jane GSR, mandags gruppen Fredericia og 

næstformand i Helpline Syddanmark – John GSS, how and why Esbjerg – 

Dorthe sekretær OSK Syddanmark – Andreas sekretær suppleant OSK 

Syddanmark og GSR banebryderne Fredericia – Emil GSR, søndags grupppen 

hakuna matata Odense og næstformand OI Syddanmark. 

 

7. Afbud:  

Carina konstitueret formand i HI – Brian Håbet Odense – Jimmy GSR, 

mandegruppen Fredericia og GSR fredags gruppen Fredericia og kasserer 

suppleant OSK Syddanmark. 

  

8. Beslutningsdygtighed: Der er 8 ud 11  

 

9. Godkendelse af referat fra januar 2020: Referat er godkendt 

 

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



Der er et forslag, om at de gamle GSR’er hjælper og sætter ved siden af de 

nye GSR’er. 

 

Donationer til OSK:  

Torsdags gruppen Odense, bare for i dag Fredericia, mandagsgruppen 

Fredericia, mandagsgruppen Odense, fredagsgruppen Odense, Survior 

gruppen Esbjerg, bare for i dag Odense, k(vinderne) gruppen Fredericia, 

Banebryderne Fredericia, Lørdagsgruppen Odense.  

Vi vil gerne have ændret på vejen til referater på NA’s hjemmeside. Mange 

synes det er for besværligt at finde. Filen er en ZIP-fil og nogen telefoner har 

ikke indlagt, så det foreslås at bruge PDF.  

Vi ønsker at dagsorden bliver lagt op på NA’s hjemmeside. 

 

11. Retningslinjer i forhold til politianmeldelse i OSK Syddanmark: 

Det er besluttet at lave en underudvalg fra betroede tjener fra OSK 

Syddanmark, som vil lave en forslagsliste til retningslinjerne. 

Underudvalget består af: Tricia, Dorthe, Marie Louise, Jane, Dennis Benjamin. 

 

12. Retningslinjer i forhold til punkter på kommende dagsorden OSK 

Syddanmarks:  

En hver betroede tjener kan få et punkt på OSK-Syddanmark dagsorden frem 

til 14 dage før næste OSK Syd Danmark møde. 

ved henvendelse til sekretærerne. Dette skal tilføjes til retningslinjerne, og til 

sekretærens servicebeskrivelser.  

 

Det er opdaget at i retningslinjerne står der at OSK-mødet starter kl. 12 det 

skal rettes til kl. 10 

 

Det er besluttet at lave et underudvalg til gennemgang og forslag til rettelser 

af OSK-Syddanmarks retningslinjer. Udvalget er Dorthe, Torben og Marie 

Louise de mødes D. 02.04.2020 

 

13. Kasserer rapport: 

Vores event-konto eksisterer ikke længere, hvis man skal bruge et konto.nr. 

skal man kontakte kassereren for OSK-Syddanmark som er Tricia. 



Der er en opfordring fra kassereren, at betale på mobilepay, for at undgå 

kontanter, da de er svære at omsætte.  

 

14. Litteratur udvalg: 

Der er kommer nye USB-sticks.  ”Trin-guiden – How and why” til 100 kr. stk. 

Til næste OSK-møde kommer der nye prislister, og alle gamle lister skal 

smides ud. Den nye liste bliver lagt op på NA Danmarks hjemmeside under 

OSK-Syddanmark.  

 

15. HI: 

Nyt HI møde i redens krisecenter i Odense. 

Der er tilbagemeldinger, om at det går godt i HI-Syddanmark, der er dog ikke 

kommet nye betroede tjenere, der er dog kommet noget mere økonomi, så 

det hele går nemmere med at få dækket serviceposterne. 

Der mangler stadigvæk service poster i HI. 

Det godt med HI arbejdet i Sønder Omme.  

På Jyderup statsfængsel holder de indsatte NA-møder, for at kunne deltage 

skal der indhente en besøgstilladelse. 

  

16. OI: 

Der er blevet lavet en workshop på servicekonferencen, der var 18 deltager 

og der var rigtig meget feedback.  

Der blev lavet en workshop i Esbjerg lørdag d. 29.02.2020 hvor der 6 deltager.  

Der er blevet spurgt om at lave et samarbejde med OI med dem fra Sverige, 

for at lærer af hinanden.  

Der er blevet aflagt regnskab til kassereren, det hele gik op, og regnskabet 

passer.  

Der mangler betroede tjenere i OI. 

Næste OI-møde er d. 15.03.2020 kl. 10.00 i Odense – kontakt Marie Louise for 

yderlige information.  

Eller man kan skrive til Marie Louise på: oisyddanmark@gmail.com 

 

17. Help line: 

Der er fundet service krafter til at få Help line op at kører. De er klar til at 

komme i gang. David fra Nordjylland anbefaler at de kommer til næste RSK-

møde så de kan blive rustet til at starte Help line. Der stilles spørgsmål om 



hvorfor dette skal tages op i RSK da det ikke er en RSK-beslutning om 

forretningsgangen i Help Line. Formand og næstformand starter Help line op 

her i området.  

 

18. Internet udvalg: 

Internetudvalget er blevet færdig med mødelisten, og det virker nu.  

Vi har to grupper på internettet i forhold til events og ligende. Hvis der er 

”reklame” skal dette ligges op i addict-Syddanmark og ikke på OSK-

Syddanmark`s side.  

OSK-Syddanmark er til interne informationer omkring OSK. 

Der mangler en internetansvarlig.  

 

19. 7. tradition:  

Den gik rundt. 

 

20. OSR. Nyt fra RSK: 

Næste RSK-møde kommer til at handle, om retningslinjer for tyveri i RSK/NA 

med udgangspunkt til bulletin #30, som er blevet udleveret oversat til dansk 

til enhver GSR. 

 

-Nyt fra forløb om tidligere RD. Han har taget kontakt til RSK/NA igen og lavet 

en afdragsordning på 500 i måneden. Derfor er politianmeldelsen aflyst. 

 

-Beslutningsforslag og medlemsundersøgelser CAR. Spørgsmålene fra Car 

bliver lagt op OSK-Syddanmark-gruppe på internet, og svar fristen er inden D. 

10.04.2020 Dokumentet skal downloades, besvares og derefter sendes. 

 

-Referat af servicekonferencen:  

Der var 158 registreret. – Randers tænker at de vil lave en ny 

servicekonference om 2 år, hvis ikke andre melder ind med lysten til at 

afholde noget lignende.  

Der bliver forslået om at lave en workshop i OSK Syddanmark omkring 

erfaringerne fra servicekonferencen i Randers. 

 

 

 



Ønsker til RSK: 

OI-formanden ønsker at OSR’en tager noget med tilbage til OSK Syddanmark 

omkring forløbet om tidligere RD’er, og hvad der sker i fremtiden i det hele 

taget omkring tyveri af NA’s midler. Der er ønsker om tydligere udmeldinger 

omkring de sager der skal med ud til grupperne.  

 

21. Betroede tjenere på valg. 

-OSK Syddanmark, ordstyrer post. Der er ingen, der stiller op. 

-OSS. William laver et service-CV til næste OSK Syddanmark-møde. 

-IT ansvarlig. Paul stiller op som IT-ansvarlig, han skal lave et service-CV til 

næste OSK Syddanmark-møde. 

 

22. Event. 

Kvinde camp 27/3-28/3-29/3. 2020 imellem Horsens og Juelsminde. Der er 

information på NA’s hjemme under events, og sidste tilmeldingsfrist er D. 

20.03.2020. Dette er aflyst. 

Der er et lille event D. 17.03.2020 hvor tirsdagsgruppen Banebryderne i 

Fredericia afholder 26 år fødselsdag. Dette er aflyst. 

NA SOV. Service dag. Lørdag d. 16/5 2020 

 

23. Forslag til afstemning. 

-Skal Unity dag i Odense fortsat bestå. I år er der 15 events rundt omkring i 

hele landet. Der er 6 ud af 29 grupper i Syddanmark der bakker op omkring en 

Unity dag. 

Der stemmes om der fortsat skal være en unity dag i Syddanmark. 8 ud af 20 

stemmer. Forslaget er nedstemt. Hvis der er nogen der har en ide om et 

event, så kom med et overslag og en dato til OSK Syddanmark. 

 

24. NA relaterede meddelser til grupperne. 

De forskellige event. 

Der mangler betroede tjenere i OSK Syddanmark, der mangler en ordstyrer. 

Det er GSR ansvar at formidle hvem og hvad de betroede tjenere skal.  

GSR skal være bedre til at formidle hvad OSK er. Ide om at holde emne møder 

i grupperne om hvad service i Danmark er. Dette er anbefalet fra Esbjerg. 

CAR- rapport.  



Der mangler betroede tjenere i RSK. Næstformand, vice kasserer, Folk til 

oversættelses udvalg.  

OI og HI Syddanmark mangler betroede tjenere. 

Unity dag i Odense er nedstemt. Hvis nogen har en ide om et nyt kommende 

event så kom med et overslag og en dato til OSK Syddanmark.  

 

25. Evt. 

Nye GSR i OSK Syddanmark får en service buddy. Der bliver fundet en erfaren 

GSR som bliver koblet på en ny GSR. Dette skal på som forslag til næste OSK-

møde. 

Forslag til næste OSK at vi får fastsat tidsplan for OSK-mødet.  

Forslag om at revurdere dagsorden.  

Forslag at GSR mappe der ligger til nye GSR i OSK. 

Titler i OSK. Hvorfor bruger vi ikke bare formand. Formand blev lavet om til    

ordstyrer for mange år siden. Dette står i vores retningslinjer. Sekretæren skal 

blive bedre til at skrive ordstyrer i stedet for formand. Andre udvalg eks. HI skal 

stå som formand, altså HI formand.  

Forslag om et OSK Syddanmark møde i hver måned. 

 

26. Ny tid og sted for næste møde i OSK Syddanmark. 

Fredericia D. 3/5 2020 kl. 10:00 Vendersgade, Fredericia. 

 

27. Godkendelse af referat. Referat godkendt. 

 

28. Sindsrobøn. 


