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Referat af ACA Servicegruppemøde den 26. november 
2017 
Tid: Søndag d. 26. november 2017 kl. 13-16 
Sted: Selvhjælp Silkeborg, Estrupsgade 4, 2. sal (indgang fra Skolegade), 8600 Silkeborg. 
 

Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser „Servicegruppens arbejde”: 

www.aca-danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-arbejde 

 

Almindelige forkortelser: 

SG: Servicegruppe   

SGM: Servicegruppemøde 

SGR: Servicegrupperepræsentant  

SU: Serviceudvalg  

WSO:  World Service Organization (Verdensserviceorganisationen) 

ABC: Annual Business Conference (Den årlige forretningskonference) 

 
Dagsorden: 

1) Velkomst med Sindsrobøn og oplæsning af Foreslået forpligtelse til service (Rød Bog, side 
597). 
Carsten bød velkommen, og der blev bedt og læst op. 

 

2) Valg af mødeleder, ordstyrer, samt en referent og/eller referentsuppleant, hvis 
Sekretærudvalget er helt eller delvist fraværende ved mødet. 
Carsten blev valgt til mødeleder, Peter blev valgt til ordstyrer, og Joan blev referentsuppleant 
og tog sammen med Annette fra Sekretærudvalget referat. 

  
3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).  

 Carsten, SGR for Silkeborg – meget lille gruppe, de seneste år deltager 1-4 pr. møde, få 
nykommere. Afholdte et succesfuldt Rød Bogs Stafet i går, med 5 møder og 25 deltager fra 
hele Danmark. 

 Jacob, ny SGR for Aalborg, onsdag – 3-8 pr. møde. Få nykommere.  

 Anette, medl. af Koordineringsudvalget, SGR for Anna Kirke, Nørrebro, København – gns. 
15 pr. møde, nykommere stort set hver gang. God blanding af nye og gamle, god 
atmosfære.  

 Annette, medl. af Sekretærudvalget og FU, assistent for Hjemmesideudvalget, SGR for 
tirsdagsmødet i Vanløse, København – Møde med fokus på 4. trin, 12-15 pr. gang, alle 
serviceposter er besat, 1-2 nykommer(e) hvert kvartal. 

 Peter, medl. af Koordineringsudvalget, og kommer ellers i Ringstedgruppen – Til 
Ringstedmødet kommer der ca. 15 pr. møde, baseret på en fast skare på ca. 30 ACA’ere. 

 Joan, medl. af Koordineringsudvalget, Kontaktudvalget og FU. 

 Frank, SGR for Roskildemøde – i snit 5-8 pr. møde, ofte nykommere hver måned. Service 
varetages af de samme få. Holder jule-komsammen, søndag den 3/12. 

 Niels, SGR for Holbækgruppen – Mødet har haft ca. 10 ”faste” medlemmer de senest år, 
men de har været helt nede på 4. Nu er der atter fremgang. De seneste gange har der 
været nykommere hver gang. Enkelte serviceposter er ikke besat. Gruppen har et punkt til 

http://www.aca-danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-arbejde/
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næste SGM dagsorden: Er der en ACA Hotline? Hvis ikke er det en god ide. 

 Mikkel, medl. Internationalt udvalg og FU samt SGR for fredagsmødet i Davidskirken 
København, samt suppleant for mødet på Christiania – I forhold til fredagsmødet i 
Davidskirken: stor gruppe med en relativ fast skare, der er ofte nykommere, vi læser fra 
Rødbog i forhold til traditionerne og kap. 8 om Løsningen. Christianiamødet: dejligt lokale, 
meget lidt service, lille økonomi, men en fast kerne af deltagere. 

 Andreas, observatør fra Aalborg, forholdsvis ny i programmet. 

 Nanna, observatør fra Aalborg, forholdsvis ny i programmet. Kommer også til 
Søndagsmødet i Aalborg. Gruppen havde et spørgsmål til SG: Der er behov for særligt 
kvindelige sponsorer, hvordan gør man det. 
 

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 

Dagsordnen blev godkendt. Det blev dog præciseret, at nye punkter, der opstår under mødet 
først kan behandles ved næste SGM. 
Der var en fejl i dagsordenens pkt. 5, hvor der var henvist til referatet fra maj 2017 og ikke 
august 2017. Det vil blive rettet i referatet. 

 

5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (august 2017). 
Referatet blev godkendt. 
 

6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant). 

a) Forretningsudvalget – Skal konstitueres på ny, da alle har siddet i 2 år. 
Kassereren og ét medlem af Sekretærudvalget er fødte medlem. Det vil sige, at Kaspar, 
som kasserer, er medlem af FU, og Annette, som det eneste medlem af Sekretærudvalget, 
er medlem af FU. 
Derudover blev følgende valgt: Mikkel (Internationalt udvalg) og Joan (Kontakt). 
Hasse fra Litteraturudvalget er også interesseret i at opstille, men var ikke til stede ved 
dette møde. De øvrige medlemmer af udvalget (Pia og Hans Henrik) kan til næste SGM selv 
tilkendegive om de ønsker at genopstille til FU. 
Derudover blev Niels valgt som SGR medlem. 
 

̵ Bogsalgsudvalg - Kåre og Jesper (valg) & Rasmus (opstilling). 
Kåre, Jesper og Rasmus var ikke mødt op, hvorfor punktet går videre. 
 

̵ Hjemmesideudvalget – Annette, som længe har assisteret i udvalget, ønsker at blive 
fuldgyldigt medlem af udvalget og overtage webmaster-funktion med Peter (nuværende 
webmaster) som backup (opstilling). Torsten opstillede på forrige SGM og vil præsentere 
sig selv før valg (valg). 
Annette blev opstillet, og kan vælges ved næste møde. Torsten var ikke til stede, hvorfor 
valget af ham udskydes næste møde. 
 

̵ Sekretærudvalg – Der er én plads ledig i udvalget, som gerne skulle have 2 medlemmer, 
da Neel stopper. 
Der var ingen opstillede, hvorfor punktet går videre til næste SGM. Der vil blive sat et 
opslag op hjemmesiden, om at der er en ledig plads i udvalget. 
 

̵ Økonomiudvalg – Der mangler en suppleant til kassererposten, samt evt. andre 
interesserede til udvalget. Se evt. indlæg herom på www.aca-danmark.dk. 

http://www.aca-danmark.dk/
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Der var ingen opstillede, hvorfor punktet går videre til næste SGM. Der bliver sat et opslag 
op hjemmesiden, om at der mangler frivillig til Service. Se desuden pkt. 7, a. 
 

̵ Internationalt Udvalg: Mikkel og Hasse ønsker begge at genopstille (valg). 
Mikkel blev valgt for en ny 2 årig periode. Hasse var ikke til stede ved dette møde, men kan 
ved fremmøde til næste SGM vælges her. 
 

̵ Kontaktudvalg – Der ønskes et ”føl” tilknyttet udvalget, som princippet om rotation kan 
imødekommes. 
Nanna blev opstillet og kan vælges ved næste møde. 

 
Det blev ved afslutningen af dette punkt foreslået, at vi ved næste SGM tager en 
diskussion om, hvor længe man kan sidde i et udvalg samt hvordan rotationen skal 
foregår, da der er serviceposter, hvor det er en fordel, at medlemmer sidder i en længere 
periode end de 2 år, som der tidligere har været snak om. Fx 4 år, da det kan tage tid at 
komme ordentligt ind i området. Længere serviceperioder vil også give bedre mulighed 
for overlap mellem afgående og tiltrædende medlemmer. (Se desuden pkt. 8, c.) 
 

7) Status/orientering fra SU. 

a) Kassérer/Økonomiudvalg 
Kassereren var ikke til stede, men havde forud for SGM indsendt en rapport. Se bilag 1. Det 
skal nævnes, at Kaspar ønsker at stoppe som kasserer efter aflæggelse af regnskab for 
2017 ved SGM i februar 2018. Der skal derfor findes en ny kasserer. 
Under mødet modtog Mikkel og Annette en sms fra Pia om, at hun som siddende 
suppleant til kassererposten var interesseret i at genoptage kassererposten, når Kaspar 
fratræder. Pia kan således opstilles til kassererposten ved næste SGM. 
 

b) Forretningsudvalg 
Der har kun været kontakt pr. mail. Det opfordres til, at grupper selv tager kontakt til de 
udvalg, som har ansvaret for en given serviceopgave. FU fungerer ikke som overdommer i 
forhold til SG’s øvrige serviceudvalg. Hvis man som ACA’er mener, at der mangler service, 
er det måske her, man kan overveje at yde service. Der opfordres også til at gruppen 
vælger en SGR, som kan deltage i SGM. SG er som bekendt ACA Danmarks øverste 
”myndighed”. Ligeledes kan FU ikke agerer beslutningstager i sager, som vedrører de 
enkelte ACA-grupper. Her må beslutninger træffes på gruppens forretningsmøder og 
gruppesamvittigheden. 
 

c) Sekretærudvalg  
Udvalget arbejder videre med at få flyttet arkivet fra Yahoo-gruppen til hjemmesiden. Det 
er en større opgave. Vi mangler endnu at opdatere dokumentet Servicegruppens arbejde. 
Derudover skal grupperne atter mindes om at opdatere deres oplysninger på ACA’s 
internationale mødeliste: www.adultchildren.org. Der er desværre mange møder på WSO 
listen, som ikke længere eksisterer. Det kunne være en fordel, hvis Sekretærudvalget og 
Mødelisteudvalget samarbejdede herom, så vi om ikke andet får slettet alle de ophørte 
møder.  
 

d) Litteraturudvalg 
Udvalget var ikke til stede, men Hasse har sendt følgende rapport: 
"Jimmy er færdig med oversættelsen af meditationsbogen og er nu i gang med redigering 

http://www.adultchildren.org/
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og forskellige rettelser. Der kommer mere information om det videre forløb frem mod 
udgivelse til SGM i København. Hasse arbejder på fornyelse af ACA Danmarks forldere og 
giver status på arbejdet til næste SGM.  
Litteraturudvalget holder møde onsdag den 13. december på Østerbro i København. Skriv 
til os på litteratur@aca-danmark.dk for mere information." 
 

e) Hjemmesideudvalg  
Der foretages løbende rettelser af hjemmesiden på anmodning fra grupper eller udvalg, og 
når der kommer nyheder fra ACA WSO. Arbejdet foregår primært i weekenden, så man må 
gerne indsende inputs i god tid. Arbejdet med at oprette et ACA nyhedsbrev er pt. sat på 
standby, da erfaringer hermed fra anden side, har vist visse uhensigtsmæssigheder, hvis 
tilmeldte fx kommer til at skrive en forkert e-mailadresse. Endelig har udvalget behov for 
klart at få defineret, hvad udvalgets opgave præcist er, og hvordan det sikres, at indholdet 
på hjemmesiden er i tråd med ACA’s traditioner og principper. På nuværende tidspunkt, 
afvises det fx at lægge ting på hjemmesiden, som ikke har noget med ACA at gøre, når det 
er ikke-ACA medlemmer (fx ansatte i kirker), som beder herom, men hvis anmodningen 
kommer fra et ACA medlem, gøres det ikke. Udvalget ønsker at diskussion heraf i SG. 
Udvalget vil udarbejde et oplæg herom til næste SGM. 
 
Frank tilbød at hjælpe med at få nyhedsbrevet op at køre. Hjemmesideudvalget takkede 
for hjælpen og vil etablere kontakt. 
 

f) Mødelisteudvalg 
Udvalget var ikke til stede, og der var ikke sendt en rapport. 
 

g) Bogsalgsudvalg 
Der var indsendt følgende status fra Manja. 
” Siden sidst: Rasmus vil færdiggøre log bog over arbejdet i bogsalget og derefter forlade 
gruppen. Jeg vil stå som økonomi ansvarlig i gruppen, jeg vil ikke træde til i forhold til at 
besvarer mail fra grupper eller pakke bøger. Håber de andre selv har meldt afbud og givet 
en status. Mvh Manja aca’s bogsalg.” 
 

h) Kontaktudvalg 
Nanna er nu opstillet som føl. Ellers er alt som det plejer. 1-2 henvendelser pr. uge. 
Primært fra nykommere. 
 

i) Koordineringsudvalg 
Udvalget har deltaget i AA landsmøde i Herning, hvor der blev afholdt et ACA møde med 
små 40 personer. Der er på den baggrund startet et nyt ACA møde op i Horsens.  
Udvalget er blevet inviteret til et konvent i Esbjerg og CPH12 (AA, Al-anon). Derudover 
deltager udvalget sædvanen tro Stevns Træf. 
Næste arrangement, som udvalget deltager i, bliver Diakonens Dag i Stevns. 

 
j) Internationalt udvalg 

Mikkel deltog fra IU: 
Næste ABC bliver i Toronto i 26. – 27. april 2018, hvor delerede kan stemme om opstillede 
forslag. Derefter, fra 27.- 29. april 2018, afholdes der AWC (Annual World Conference): 
”Becoming your own loving parent”. Konferencen kan alle ACA’ere deltage i. Det svarer til 
flere dages Rødbogs Marathon, med delinger om helbredelse, workshops og fællesskab.  
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ABC Sverige har budt ind på ABC/AWC i 2019. Nærmere information herom kommer i 
starten af 2018. I den forbindelse har ACA Sverige bedt om hjælp fra ACA Danmark, hvis de 
skulle få det tildelt ABC/AWC. 
Mikkel deltog i et Rødbogs møde i Malmø i starten af oktober. Det svenske Fællesskab er 
stort, og Mikkel har fået gode kontakter. 
Både Hasse og Mikkel deltog i det Europæiske konvent i Madrid i september for at fejre 
den spanske oversættelse. Foruden at deltage i konventer, blev der brugt masser af tid på 
at skabe netværk og dele erfaring, styrke og håb. 
Endelig har Hasse brugt meget tid på at forhandle en aftale igennem med ACA WSO i 
forhold til bestilling af en ny omgang Røde Bøger og Gule Hæfter. 
Mikkel og Hasse vil efter SGM og før udsendelsen af referatet sende mere uddybende 
rapporter om IU’s arbejde siden SGM i august 2017. Disse fremgår af bilagene 2, 3 og 4. 
 

k) H&I udvalg 
Udvalget var ikke til stede, men der er efter SGM og før udsendelsen af referatet sendt en 
rapport. Se bilag 5. 
 

l) Status; 13. trin-udvalg, jf. referat fra SGM, aug. 2016 
Der var ikke noget nyt. 
 

m) Status: Afklaring af om ACA Danmark har opbrugt tilladelse til trykning af danske version 
af Grøn Bog og Hvidt Hæfte, jf. referat fra SGM, aug. 2017 
Der var ikke noget nyt. 
 

n) Status: Indlæsning af SRB som lydbog, jf. referat fra SGM, aug. 2017 
Neel har en aftale med en studie-mand, som vil lave en prøveindspilning, så vi kan høre 
kvaliteten samt give et prisoverslag. Det vil blive fremsendt, når det er klart, men har 
desværre ikke kunnet nås til dette SGM. 
 

8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt. 
 
a) Sekretærudvalget foreslår, at rapporter fra udvalgene fremsendes forud for udsendelsen 

af dagsorden til SGM, således at statuspunktet tager kortere tid på selve mødet samt at 
grupperne har mulighed for at stille opklarende spørgsmål, da status er udsendt med 
dagsorden. – Fortsættelse af diskussion fra forrige SGM (se evt. referat fra aug. 2017) 
Der var forskellige holdninger også ved dette møde. Flere vil ikke læse lange rapporter, 
andre ser det som et problem, at vi ikke får tilsendt status fra udvalg, som ikke deltager i 
SGM. Det står i vores traditioner, at arbejdsudvalg eller komitéer er direkte ansvarlige over 
for dem, de tjener. Vi har dog en passus i vores dokument, Servicegruppens arbejde, at SG 
kan nedlægge et udvalg, som ikke deltager eller indsender rapporter i 3 på hinanden 
følgende møder. Det blev besluttet, at punktets ordlyd blødes lidt op, så der er mere 
fleksibilitet, som vi så kan tage stilling til på næste SGM. 
 

b) Forslag om at SGM møderne udvides med en time fra kl. 13-17, således at de sidste 
emner på dagsordenen ikke skal hastes igennem (v. Anette Ø) – Fortsættelse af 
diskussion fra forrige SGM (se evt. referat fra aug. 2017) 
Vi mødes kun hver tredje måned. Vi skal selvfølgelig nå punkterne, men det skal helst være 
i en god ånd, som ikke stresser os. Der kan være personer, som skal nå tog, men det jo kan 
altid være op til gruppesamvittigheden. Det blev nævnt, at det kunne afprøves at udvide 
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mødetiden med 30 eller 60 min. Der blev også nævnt, at det kunne være en ide at flytte 
statuspunkter ned efter nuværende punkt 8. Der opfordres desuden til at tænke over ens 
indlæg ved statuspunkter. Man må gerne fatte sig i korthed. 
SG besluttede, at ved SGM i februar og maj 2018 udvider vi mødetiden med 30 min. 
Herefter kan vi evaluere.  
 

c) Genopstilling vs. udskiftning på posterne i serviceudvalg, fx Internationalt udvalg skal 
tages op – Nyt punkt stillet på forrige SGM (se evt. referat fra aug. 2017) 
Princippet om max. 2 år på samme post kan i nogle tilfælde være uhensigtsmæssigt. 
Vi fortsatte diskussionen, som begyndte under punkt 6. Det blev besluttet, at se efter, om 
der i forrige versioner af dokumentet Servicegruppens arbejde stod noget om, at man max 
må sidde i 2 år. Dette afklares til næste SGM. Punktet og diskussionen går ligeledes videre.  
 

d) Skal kassererposten høre under Økonomiudvalget, da det er sin egen servicefunktion? – 
Nyt punkt stillet på forrige SGM (se evt. referat fra aug. 2017) 
Kasserer er sin egen post, og kan kun være én person, der er valgt af SG. Kassereren er født 
medlem af Økonomiudvalget, som så også kan bestå af andre medlemmer, herunder 
kasserersuppleanten, der fx kan bidrage med de opgaver, som ikke hører under 
kassererens opgaver, fx budgetlægning, økonomi ved bestilling af bøger eller planlægning 
af konvent og lign. 
 

e) Som en opfølgning på IU’s statuspunkt ved seneste SGM i aug. 2017, er der behov for, at 
SG diskuterer, hvordan vi finder en balance mellem de internationale aktiviteter for 
udvalget og ACA Danmarks økonomiske formåen. Der evt. mulighed for økonomisk 
støtte i WSO- eller Europakomité-regi (FU) – Nyt punkt indkommet siden sidste SGM. 
Forslaget udspringer af en snak i FU om, hvorvidt begge international udvalgets 
medlemmer kan deltage i ABC i Toronto. Det vil ca. koste 20.000 kr. Vi skal senest ved SGM 
i februar 2018 tage stilling hertil. Når vi har betalt de sidste rater af seneste litteraturkøb, 
er der stadig en beholdning, som ikke kommer under de kr. 30.000, som er den beholdning 
vi har besluttet, der minimum skal være på kontoen, så vi kan opretholde vores daglige 
drift.  Hvis vi kan søge støtte hos WSO, bør vi gøre dette. Men det skal nok præciseres, at vi 
ikke kan opretholde et tilfredsstillende serviceniveau, hvis der ikke kommer 7. tradition ind. 
Her kunne grupperne med fordel bruge MobilePay, som flere grupper allerede har gode 
erfaringer med. Det er jo op til den enkelte gruppe (selvstyrende) og dennes kasserer at 
beslutte, om MobilePay kan bruges i gruppen. Man skal huske på, at det aldrig været 
meningen, at 12-trins Fællesskaber skal leve af bogsalg, med derimod af 7. tradition. 
SG besluttede dog, at Hasse og Mikkel begge kan deltage i ABC i Toronto, da der er penge 
at spare ved at tilmelde sig før nytår. Senere kan der bestilles flybilletter mv. 
Det blev foreslået, at vi i SG tager en snak om 7. Tradition – hvordan går vi det bedst – 
Brug af MobilePay / PayPal. Der udover blev det besluttet, at Annette, som har erfaring 
med brungen af MobilePay i to grupper: fredagsmødet i Davidskirken, hvor hun er 
kasserer, samt som SGR i Vanløse, opretter et indlæg på hjemmesiden om erfaringer med 
brugen af MobilePay. 
 

f) Hidtil har ACA Danmark betalt for portoen på alle bogpakker, når grupperne har bestilt 
litteratur til deres respektive grupper. Pga. stigende priser på litteratur fra WSO og 
højere omkostninger af lagerlokale ift. tidligere - forslås det, at der fremadrettet kommer 
porto på bogpakkerne ved bestillinger – evt. bortset fra nye grupper der starter op, og 
måske derved får en gratis opstartspakke. Prisen for forsendelse kan sættes fx i 2 eller 3 
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intervaller. 0-1 kg., 1-5 kg. og 5-> xx kg. Det forslås, at det er bogsalget og 
økonomiudvalget der fastlægger, hvordan prisstrukturen kommer til at blive, så 
portoregningerne nogle lunde vil blive dækket. (v. Kaspar, Kasserer) – Nyt punkt 
indkommet siden sidste SGM. 
Udsættes til næste gang, da kasseren ikke var til stede. 

 
9) Eventuelt  

Intet til dette punkt. 
 

10) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;  
25. februar, 2018 – København - Annette spørger, om det kan holdes på Hyltebjerggård i 
Vanløse, og om der også kan blive mulighed for en Rød Bogs Stafet om lørdagen, 24. feb. 2018. 

27. maj, 2018 – Fyn 

26. august, 2018 – Sjælland 

25. november, 2018 - Jylland  

 

11) Kort evalueringsrunde  
Super dejligt møde i stadig bedring. Der er stadig plads til forbedringer i forhold til at holde 
statuspunkterne korte. Det er dejligt at se nye ACA’ere i service, men det er også skønt, at 
vide, at man kender dem, som har ydet service længe, bedre og bedre. Det giver tryghed. Godt 
møde og dejlig velkomst. Var lidt nervøs for at skulle være mødeleder for hele flokken, men 
det har været godt. Dejligt at have prøve det, og kommer sikkert igennem.  
Tusind tak for fantastisk service, både mellem SGM og ved SGM. 

 

12) Afslutningsbøn og sindsrobøn. 
Mødet blev lukket med afslutningsbøn og sindsrobøn. 
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Bilag 1 

 

ACA DK Økonomiudvalg - rapport til SGM d. 26/11/2017 
 

Bankkonti: 

Nordea: 82.854,72 kr. på konto 2252 - 0168 708 270  

Nordea: 0 kr. på ny ”porto” konto 0111 – 6896 283 209 

Paypal: 150,96 kr. 

 

Siden sidst:  

Nordea konto 0111 – 6896 283 209 er blevet oprettet pga. at Bogsalg ikke længere vil bruge deres 
egne konti til ”ACA’s penge”. Manja fra bogsalget bliver tilføjet med fuldmagt til den nye konto og 
får et Nordea Pay hævekort til denne konto. Det påtænkes at der på denne konto altid er ca. 1.000 
kr. tilgængeligt - til betaling af porto, køb af papkasser mv. 

Der er overført Euro 3.272 (ca. 24.500 kr., inkl. bankgebyrer) til ACA WSO for produktion og 
transport af 500 stk. Rød Bog, som står til levering d. 19. dec. 2017. I løbet af næste år skal vi 
betale yderligere ca. 31.500 kr. - løbende efterhånden som bøgerne bliver solgt. Leveret pris for de 
500 stk. bliver ca. 55-56.000 kr. i alt - eller omkring 110 kr. pr Røde Bog. 

 

Udbetalinger til udvalg / husleje for boglager: 

Internationalt udvalg’s tur til Madrid: 8.166 kr. (4.706 kr. + 3.406 kr). 

Bogsalg: 2.000 kr. overført aconto til Manja til porto mv. 

Koordineringsudvalget: 2.020 kr. (for transport til hhv. Møns folkemøde @ 504 kr. & AA 
landsmøde i Herning @ 1.029 kr. + 487 kr.) 

Månedlig husleje for boglager hos Pelican: 1.108 kr. 

 

Manglende suppleant til økonomiudvalget: 

Der er lavet et opslag på ACA DK’s hjemmeside d. 29/10 med opfordring til at blive en del af ACA 
Danmark’s økonomiudvalg med en beskrivelse af opgaverne. 

 

Udlæg til Pippi (litteraturudvalget) 

Der blev overført 6.370 kr. til Pippi i Litteraturudvalget d. 10. juni 2015, som skulle dække diverse 
udgifter i udvalget. Der er blevet sendt flere emails til Pippi med ønske om, at modtage nogle 
kvitteringer, som endnu ikke er modtaget. Det påtænkes at der bliver sendt et anbefalet brev til 
Pippi, så vi er sikre på, at hun modtager det. 

 

Punkt 8, stk. F på dagsordenen d. 26/11/2017: Porto på forsendelser af litteratur: 

Hidtil har ACA grupperne ikke skulle betale for porto/fragt af litteratur fra boglager til ACA 
grupperne. 

På dagsordenen er der et forslag om at dette skal ændres. Bl.a. fordi, at ACA DK’s likviditet er 
nedadgående. Der er undersøgt hvad AA gør, og de bekræfter i en email, at de pålægger 
fragtomkostningen til den enkelte gruppe. Denne email fra AA Danmark er d. 25/11/2017 blevet 
videresendt til Forretningsudvalget, Bogsalget & Servicegruppen i ACA Danmark. 

 

Kassereren ønsker at trække sig: 

Pga. nyt fuldtidsarbejde, Indre Barn workshop mv. ønsker kassereren at trække sig, når regnskabet 



9 

 

for 2017 er aflagt, og opfordrer til, at der er nye medlemmer der er klar til at tage over. 

Bilag 2 

 

Rapport fra ACA Internationalt udvalg – Løbende og aktuelle sager, november 
2017 (v/Mikkel L) 
 
Udover at deltage i SGM og ACA WSO’s årlige ABC/AWC, deltager IU også videst muligt i 
månedlige telekonferencer for bestyrelsen i ACA WSO (som tilhørere) og til de europæiske 
telekonferencemøder. Derudover formidler vi kontakt ACA WSO i f. m. bogindkøb. 
ABC/AWC 2018: Afholdes i Toronto, Canada, 26.-29. april, 2018. Det er samtidgi fejrng af ACA’s 
40års fødselsdag under temaet ”Becoming Our Own Loving Parent”. Information og registrering 
kan ses her: www. acaworldconvention.org 
Bogsalg: Hasse har de sidste måneder brugt meget tid på at forhandle et nyt bogindkøb under nye 
retningslinjer (og delvis trykning i Europa) og en i udgangspunktet mindre fordelagtig aftale.  Det 
nye bogindkøb er på vej. 500 røde bøger kommer til Danmark og Norge, der endnu ikke har deres 
egen oversættelse, vil modtage et mindre oplag ad den danske oversættelse på 50 stk. 
Her er en opdatering af nogle af de vigtigste nyheder for fællesskabet: 

- Der er indkommet 12 nye forslag (ballot proposals) til det kommende ABC i Toronto, som 

alle grupper kan stemme om. De forslag, der får 2/3 stemmer vil blive endeligt behandlet 

og stemt om på ABC, så det er altså primært en stemme om, hvorvidt hver enkelt forslag 

skal behandles i det hele taget. 

Deadline er 28. februar, 2018! 

http://repository.adultchildren.org/committee-abc/ballot-prep 
 

- The Board Strategic Retreat Report indeholder bl.a. et forslag til et nyt “vision and mission 

statement”, der skal diskuteres på det kommende ABC, samt en prioritering af 

fællesskabets hovedfokus i den nærmeste fremtid. 

 

- Treasurer’s Report understreger behovet for at fællesskabets indtægter baseres på 7. 

tradition og ikke på bogsalg. [Det samme gør sig gældende i Danmark.] 

 

- Litteratur:  

Der skal udarbejdes en forkortet udgave af BRB (LBRB – Little Big Red Book). 
Revidering af YWB påbegyndes i december. 
Forslag til nyhedsbrev eller anden litteratur kan senes til udvalgets mail: 
litstaff@adultchildren.org.  

- ACA WSO søger en ”Special Worker til Member and Public Service (MPS) Committee. 

 
Rapporter fra de enkelte komiteer, samt referat fra telekonferencerne kan ses her: 
http://www.repository.adultchildren.org/teleconferences 
http://www.repository.adultchildren.org/images/ACA_WSO_TC_Minutes_for_November_11_201
7.pdf 
ACA WSO har et nyhedsbrev for de vigtigste nyheder og Comline, som man kan melde sig på 
direkte her: http://www.adultchildren.org/newsletter 
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Månedlige ACA WSO Board telekonferencer: 
Afholdes hver d. 2. lørdag i måneden kl.20 dansk tid. Alle er velkomne til at lytte med. 
Dagsordener og referater af de månedlige telekonferencer kan findes her: 
http://www.repository.adultchildren.org/teleconferences 
Månedlige europæiske telekonferencer: 
Afholdes hver d. 1. lørdag i måneden kl.14 dansk tid. Alle er velkomne til at deltage og info kan 
findes her: http://acawsoec.com/ 
Efterårets 4. europæiske konvent (se særskilt rapport) blev afholdt d. 15.-17. september, 2017, i 
Madrid, Spanien, for at fejre den spanske oversættelse med en dags konvent og sociale 
arrangementer dagen inden og dagen efter. Udvalget deltog med begge medlemmer. 
http://acawsoec.com/mark-calendar-saturday-16-september-4th-annual-european-meeting-
spain/ 
De månedlige telekonferencer begynder så småt at blive mere aktive, da flere repræsentanter 
giver mindre rapporter over aktiviteter i deres lande. 
Der har bl.a. været både konvent i Malmø og svensk årsmøde i oktober. Mikkel L. deltog begge 
dage på konventet i Malmø, hvor der var ret stort fremmøde og en god, velkommen atmosfære. 
Der blev lavet gode kontakter og ACA Malmø har efterfølgende lagt billet ind på ABC i 2019, der 
skal afholdes i Europa. De vil i den forbindelse gerne have hjælp fra det danske fællesskab - flere 
bl.a. med erfaring fra ABC i 2013 i Danmark har allerede vist interesse. 
 
I kærlig tjeneste, 
Mikkel L. 
 
Betroet Tjener, ACA Danmark 
Forretningsudvalget 
Internationalt Udvalg 
Internationalt Udvalg 
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Bilag 3 

 

Internationalt Udvalg, rapport fra Hasse 
 
Jeg kunne pga. familiearrangement ikke deltage i Silkeborg så her nogle af efterårets 
internationale overskrifter fra mig. Især septembers konvent i Madrid og vores aktuelle køb af 500 
Røde Bøger og 500 arbejdshæfter, som snart lander i Danmark.  
 

ABC & Europakonvent i Sverige i 2019? 
FU har fået mail fra vores svenske søsterfællesskab, som barsler med en ansøgning til WSO om 
afholdelsen af ABC i 2019. Ansøgningen støttes af European Committee, og svenskerne ville gerne 
høre, om ACA Danmark vil støtte processen, og hvor mange danskere, vi tror, kunne lave service til 
ABC 2019. 
 
Jeg har i den forbindelse svaret, at vi fra ACA Danmarks side vil vi være meget interesserede i at 
følge og støtte processen frem mod et ABC 2019 i Sverige. Vi har god kontakt til de ACAere som 
arrangerede ABC i Danmark, og det nuværende Internationalt Udvalg har selv deltaget i flere ABC 
og kan bidrage med udvalgets erfaringer. Derudover er det svært at sætte tal på, hvor mange 
danskere som faktisk kan lave service til ABC 2019, men jeg er sikker på, der vil være nogle 
stykker.  
 
Hvis du ønsker at deltage og lave service i processen med at få ABC til Sverige i 2019, kan du 
allerede nu skrive til internationaltudvalg@aca-danmark.dk, som vil formidle interessen til vores 
svenske fæller.  

 
4. Europakonvent og forretningsmøde, Madrid 15-17 september 

 
 
Internationalt Udvalg deltog i det 4. Europæiske Konvent på Centro Gallego i Madrid centrum. 
Røde Bog var udkommet på castiliansk spansk og sammen med den spanske verdensudgave som 
kom sidste år, når Røde Bog nu ud til hele den spansktalende verden. Mikkel og jeg var i byen 
dagen før konventet startede for at møde de spanske værter og lære de andre internationale 
deltagere at kende: bl.a. var Pat og Beryl fra England, Veronica fra Schweiz, Tanya fra Prag og Paul 
og Sanne fra USA også fløjet tidligt ind. Fra WSO var danske Majbrit, som er formand i European 
Committee og medlem af WSO bestyrelsen og næstformand i European Committee og formand 
for The European Literature Committtee Jeffrey R til stede.  
 

mailto:internationaltudvalg@aca-danmark.dk
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Jeffrey åbnede konventet lørdag med baggrunden for den catalanske oversættelse. Han fortalte 
berørt om Antonio som indledte oversættelsesarbejdet, men desværre tragisk var død af sygdom 
undervejs, æret være hans minde og service. Andre ACA’ere fra Spanien og USA fortsatte heldigvis 
arbejdet. Formand Majbrit gav en fin introduktion til WSO og organisationens formål som 
samlende kraft og fælles kommunikationsplatform for regioner og intergrupper i ACA. Pat fortalte 
lidt om udviklingen i England, hvor fællesskabet er vokset fra 20 til 50 grupper indenfor de sidste 
3-4 år. Helbredelse og vækst kommer af indsigt og indsigt kommer fra arbejdet med Røde Bog var 
hans konklusion. Mikkel fortalte herefter levende om ACA Danmark, og hvordan servicegruppen 
her integrerer landet med vores rejsende servicegruppemøder, og særligt om hvor stærkt 
fællesskabet står i Danmark, ikke mindst i København med 20 ugentlige møder.  
 
I løbet af lørdagen blev intergruppen, som skal repræsentere grupperne i Madrid dannet. Det 
blev dermed den anden spanske intergruppe, da der allerede findes en intergruppe, som dækker 
Barcelona-området.  
 

 
 

Sponsorskab i ACA 
Eftermiddagen var afsat til åben diskussion om sponsorskab i ACA, og der kom mange bud på 
hvordan sponsorskab kan se ud i workshops, personligt og co-sponsorskab osv. Situationen i 
Spanien kan sammenlignes med det vi havde i Danmark før Røde Bog kom på dansk. Mange har 
lavet deres trinarbejde med AAs tekster og adopteret sponsormodellen derfra. Skypemøder og 
internet-sponsorskab på tværs af landegrænser blev også diskuteret med de fordele og ulemper, 
elektronisk sponsorskab har.  
 

 
 
Undertegnede fik i den forbindelse lejlighed til at slå et slag for kvaliteterne i face to face 
sponsorskab og fortalte lidt af min historie, og hvordan sponsorskab beskrives i vores 
fællesskabstekster. Især hvordan opbygningen af en tillidsfuld relation med en sponsor kan blive 
en rig, helende og fuldstændig essentiel del af oplevelsen i ACA.  
 



13 

 

Søndag var vi delt op i et spansk og et engelsk spor til en lang dag med temamøder. ACA Danmarks 
udsendte fulgte det engelske spor, hvor vi fik lejlighed til at dele en masse erfaringer fra vores 
personlige rejse og fra fællesskabet i Danmark. Man bliver taknemmelig for det danske fællesskab 
i udlandet. Vores mange møder, udviklede servicestruktur og danske møders stærke tilknytning til 
ACA litteraturen, betyder, at vi i Internationalt Udvalg får mulighed for at svare kvalificeret, både 
når spørgsmålene handler struktur og intergrupper, og hvordan vi afvikler møder og workshops i 
Danmark. Tak for det! 
 
Det spanske konvent sluttede søndag eftermiddag, da vi sammen fragtede 500 eksemplarer af den 
nytrykte, castilianske udgave af Røde Bog ned fra 3. sal og ind i en ventende Volvo stationcar. 
Utroligt at samtlige bøger kunne klemmes ind! Volvoen slingrede langsomt, synligt besværet og 
med fjedrene i bund ud i den spanske hovedstad.  
 

 
 
 

Røde Bøger og arbejdshæfter på vej 
ACA Danmark er i gang med køb af 2 X 500 stk danske udgaver af Røde Bog og Det Gule 
Arbejdshæfte. Jeg har i den forbindelse korresponderet med næstformanden i European 
Committee Jeffrey R. Vores forhandling har strakt sig lidt, fordi det har været svært at finde 
konsensus omkring fordelingen af overskuddet fra ACA Danmarks bogsalg.  
 

Prishop på ACA litteratur 
Som overordnet princip i en ny (og gældende for alle intergrupper) dyrere prissætning har WSO 
besluttet, at når ACA Danmark har betalt for produktion og transport af den dansksprogede ACA 
litteratur, skal vi betale 70 % af overskuddet fra salget i Danmark til WSO. Dog kun 60 % hvis vi 
bestiller over 1000 eksemplarer af gangen.  
 
Jeg har argumenteret mod den prispolitik, fordi jeg mener den strider mod ACA WSO principper. 
WSO bør ikke genere sin hovedindtægt fra bogsalg i intergrupperne, men fra frivillige bidrag fra 
intergrupperne. Det sikrer gensidig uafhængighed mellem intergrupper og WSO, og at 
intergrupperne og WSO arbejder i tråd med hinanden. Herunder er det især vigtigt, at 
intergrupperne bevarer økonomisk autonomi og dermed kan finansiere og prioritere eget 
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servicearbejde uafhængigt af WSO.  
 
En hensigstsmæssig fordeling af overskuddet fra salg af danske bøger er herfra set omkring 50 % 
til WSO og 50 % til ACA Danmark/intergruppen. Den fordelingsmodel blev præsenteret og fik 
opbakning på SGM i Ringe.  
 

500 Røde Bøger til Jul 
Status på bogbestillingen er, at vi har betalt 24,343 kr for produktion af 500 danske Røde Bog i 
Letland og transport til Hillerød.  
 
Leveringsdato er sat til 19. dec.   
 
I løbet 2018-19 skal vi betale yderligere 31,256 kr., som afregnes løbende efterhånden som 
bøgerne sælges i Danmark.  
 
Pris for 500 stk bliver 55.599 kr. i alt, som svarer til 111 kr. pr Røde Bog 
 
Vores bestilling på 500 stk af Det Gule Arbejdshæftet er forsinket, fordi trykkeriet i Letland ikke 
kunne lave samlingerne af plastringe, som I kender fra det nuværende Gule Hæfte. Der er fundet 
en løsning på et andet trykkeri i Letland, og vi forventer levering i januar 2019.   
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Bilag 4 

 

International Udvalgs tur til Madrid, 15.-17. september 2017 v. Mikkel L. 
 
Det 4. Europæiske Konvent blev afholdt i Madrid fra d. 15.-17. september 2017. Vi var to 
medlemmer af ACA Danmarks Internationale Udvalg (IU), Hasse og Mikkel L. (undertegnede), der 
deltog på vegne af ACA Danmark. Anledningen til at afholde konventet i netop Madrid var 
færdiggørelsen af den spansk-castilianske udgave af den Røde Bog (BRB). 
 
Konventet blev afholdt på Centro Gallego i hjertet af Madrid og var arrangeret i samarbejde 
mellem ACA’s Europæiske Komite og repræsentanter fra lokale, spanske møder i Madrid. 
Konventet bød på en god blanding af møder med alle fremmødte, workshops for udenlandske 
gæster, forretningsmøde for de spanske rejsefæller og sociale aktiviteter over flere dage.  
 
I Moskva til det 3. europæiske konvent i 2016 var vi tæt på 300 deltagende (fra primært Rusland), 
men da det spanske fællesskab er væsentligt mindre og var mere sporadisk organiseret, var der til 
selve konferencen i år ca. 40-50 deltagere. De deltagende var i al væsentlighed fra de store byer 
Barcelona og Madrid. Repræsentationen fra de øvrige europæiske lande var heller ikke denne 
gang overvældende, men talte rejsefæller fra bl.a. Schweiz, Tjekkiet og England. Flere fra USA med 
rødder i Spanien deltog også. Danmark var repræsenteret med i alt tre personer, Hasse, Mikkel og 
Majbrit, sidstnævnte som arrangør og forkvinde for ACA’s Europæiske Komite (ACA WSO EC) og 
medlem af ACA WSO’s bestyrelse. 
 
Jeg (Mikkel L.) var der d. 13.-19. september og fik derfor god mulighed for at møde mange 
rejsefæller allerede fra torsdag aften til en spontant arrangeret social sammenkomst. Ligeledes var 
der mulighed for at yde service og hjælpe med de praktiske forberedelser fredag eftermiddag. 
Fredag var der officielt socialt arrangement med spisning sammen for alle de fremmødte og selve 
konventet var lørdag fra morgen til aften. Programmet for selve konventet kan ses her: 
http://acawsoec.com/european-meeting/program-and-info/ 
 
Majbrit fra ACA WSO EC har skrevet et mere detaljeret referat af selve konventet og delinger fra 
de fælles sessioner, som kan ses her: 
http://www.repository.adultchildren.org/europe-connection/1087-aca-ec-4th-european-meeting-
in-madrid 
 
Lørdagen bød på en formiddag hvor alle deltagende var samlet. Efter introduktion og velkomst var 
der paneldiskussion om bl.a. sponsorskab/servicestruktur, hvor undertegnede som deltager i 
panelet gav et overblik over af den danske servicegruppes struktur og erfaringer med sponsorskab 
og trinarbejde i workshops. Hasse supplerede til diskussionen og der var en god snak om disse 
mener. 
 
Lørdag efter frokost var opdelt, således at spanierne afholdt et samlet møde for at fastlægge en 
servicestruktur, etablere en intergruppe og finde en praktisk løsning på opbevaring og salg af de 
nye bøger. De internationale gæster havde i mellemtiden workshops med speaks og delinger, som 
gav god anledning til at lære hinanden bedre at kende. Lørdag aften var der fælles middag.  
 

http://acawsoec.com/european-meeting/program-and-info/
http://www.repository.adultchildren.org/europe-connection/1087-aca-ec-4th-european-meeting-in-madrid
http://www.repository.adultchildren.org/europe-connection/1087-aca-ec-4th-european-meeting-in-madrid
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Søndagen bød på en formiddag og eftermiddag med vandring igennem Madrid med en større 
gruppe af deltagerne, der endte med frokost og for enkelte af os også middag senere, hvor der i 
løbet af blev knyttet og bygget på venskaber med folk både fra Spanien og USA. 
Der blev oprettet en europæisk WhatsApp-gruppe, som både før, under og efter konventet har 
fungeret som god platform for deling af personlige og praktiske forhold, hvor deltagerne kan holde 
kontakten ved lige. 
 
Under og ikke mindst efter konventet var der en massiv respons og delinger fra de spanske 
deltagere om deres kæmpe glæde ved at få inspiration og vidensdeling udefra, den gensidige 
glæde ved at knytte bånd til den større, internationale ACA-familie, oplevelsen af helbredelse ved 
at samles til sådan et konvent, mod til at deale med konflikter i processen (ikke alle var positivt 
indstillet overfor sådan et konvent forud for dets afholdelse), inspiration til service og etablering 
nye møder, samt en forståelig glæde over endelig at have litteratur på sit eget sprog. 
 
Det er en fantastisk mulighed at kunne yde inspiration, service og knytte bånd til nye grene af 
fællesskabet og jeg vil gerne igen takke fællesskabet (!) for at give mig og os denne mulighed, som, 
jeg mener, er givet godt ud og til gensidig glæde og berigelse. At mødes er at bryde isolationen, 
både for os som individer, grupper og nationale fællesskaber. Der er mange lidende voksne børn 
at give budskabet om styrke, håb og helbredelse videre til, hvis man har mod på det: sponsorer 
mangler i flere europæiske lande, mens fællesskabet fortsat vokser. 
 
I kærlig service, 
Mikkel L. 
 
Betroet Tjener, ACA Danmark 
Forretningsudvalget 
Internationalt Udvalg 
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Bilag 5 

 

Rapport fra ACA HI-udvalget 
 

1. Hasse har været i AA med ACA brochurer, hvor der er uddelt ca. 50 stk.  

 

2. Kaspar deltog i Familierådgivningen’s (Amager) kvartalsvise info-møde fredags d. 1. december, 
hvor der blev medbragt ACA mødelister til Amager (de dækker kun Amager). Disse ligger 
synligt sammen med andre ACA brochurer fremme på et bord - med brochurer fra andre 
organisationer.  

 

Mødet blev ledt af Familierådgivningens koordinator Bodil Randklev, som Hasse og Kaspar besøgte 
første gang sidste år (vist nok i maj / juni 2017). 

 

Der var ca. 25 deltagere, og som vanligt var der et oplæg i ca. 10 minutter fra en af deltagerne, 
hvorefter ordet gik bordet rundt, hvor alle kort fik mulighed for at fortælle om deres organisation, 
hvad de gør i og hvorfor. 

 

Indlægsholderne's fokus var noget med spædbørn og sundhedsplejersker, og de havde vist fået en 
bevilling til "all in" fra Kbh's kommune! 

 

Derudover var der 1-2 personer fra nedenstående kommunale centre / foreninger: 

 Socialrådgivere fra Center for voksne i Matthæusgade 

 Kvarterhuset (mødregrupper) 

 Girls / kids united (kreative værksteder / dansehold). 

 Healthy girls 

 Opsøgende familierådgiver 

 Boligrådgiver fra Favregade 

 Socialrådgiver studerende fra Mødrehjælpen 

 Borgerservice 

 Deltagelse fra en anden Familierådgivning 

 Pædagogisk konsulent i Familierådgivningen. 

 Sundhedsplejen. 

 Boligrådgiver 

 Socialrådgiver fra Kofoeds skole 

 Red Barnet ungdom www.barnetsven.dk 

 Kulturmedarbejder fra xx 

 

Næste møde: Fredag d. 23. marts, kl. 8.30-10.00. 

 

Kaspar ønsker at trække sig fra dette kvartalsvise møde og overgive det til en anden person i HI-
udvalget. Hasse eller Joachim overvejer at overtage. 

 


