
ACA Danmark  
Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier 

Møde i forretningsudvalget 14. oktober 2012 kl. 16.30 – 18.00 
Sted: Stations-caféen, Farum 

Referat: 

1. Sager:  

a) Uofficielle Facebook-grupper om ACA. AH sagde, at WSO tager problemet op, bl.a. copy-

right-spørgsmålet. Vi besluttede at forfatte et skriv til at lægge på hjemmesiden og sende 

rundt til grupperne mhp. oplæsning under „ACA-relaterede meddelelser” ved møderne. 

b) Hjemmesiden. JMP orienterede om arbejdet med den nye hjemmeside, som skrider godt 

fremad. Webmaster PM har foreslået en hosting-løsning, hvor kassereren kan overføre 

penge direkte til webhotellet, så webmaster ikke skal afgive sine dankortoplysninger. God-

kendt. Det blev desuden nævnt, at tidligere webmaster PL underviser i WordPress. 

c) Den røde bog. JMP fortalte, at manuskriptet til den danske udgave er kommet retur fra 

layout i USA; JMP arbejder på at tilrette layoutet efter dansk praksis (fx orddeling ved linje-

skift). 

2. SGM i Esbjerg den 25. november 2012 

Gennemgang af dagsordenen: 

• Ad 7a) BCS fortalte, at bogsalgs indkøb af lilla hæfter sidste vinter var besluttet af SG. JMP 

bemærkede, at bogsalg ikke bør få trykt flere, da den reviderede udgave af hæftet er klar.  

• Ad 7c) JMP foreslog, at medlemmer af serviceudvalg i lighed med medlemmer af WSO’s 

serviceudvalg underskriver „Foreslået forpligtelse til service” (fra Den røde bog). Drøftelsen 

af pkt. 7c ved SGM bør resultere i et konkret forslag til vedtagelse på SGM i februar. 

• Ad 7f) Det blev foreslået at lægge SG’s arkiv i det samme webhotel, som hoster den nye 

hjemmeside, fx www.one.com. JMP fortalte, at MR havde meldt sig på banen igen, bl.a. 

med erfaring herom. 

• Ad 7h) JMP nævnte, at forslaget om at udsende referatet straks efter SGM og udsende 

dagsordenen senere ville have den fordel, at dagsordenen kunne drøftes på FU’s midt-

vejsmøde, så man kunne få flere konkrete forslag med. WK bemærkede, at grupperne så 

kun ville få ét forretningsmøde til at behandle dagsordenens forslag. JMP foreslog, at man 

kunne lægge SGM på 2. søndag i måneden, fordi mange ACA-grupper holder deres forret-

ningsmøder sidste søndag i måneden. Vi går videre med det. 

3. Eventuelt 

Det blev foreslået, at SG giver alle ACA-grupper mulighed for at få en mailadresse, som ender på 

@aca-danmark.dk. Vi arbejder videre med at finde en praktisk løsning på det. 

MM spurgte, om FU ville godkende refusion af hendes rejseudgifter i forb.m. FU-møderne. Dette 

blev bifaldet under forudsætning af, at anmodningen kommer, inden rejsen foretages. 

Forslag til SGM-rækkefølge i et kalenderår: Kbh. – Fyn – Sjælland – Jylland. Dette blev bifaldet. 


