
Referat af møde i Hjemmesideudvalget den 27. februar 2021 

Til stede: Annette, Frank og Pia 

 

1. WordPress plugin til ny mødeliste 

Frank har fundet et mødeliste database plugin til WordPress til brug for vores fremtidige mødeliste. 

Det ser godt ud, og Frank arbejder videre med det. 

 

2. Typer af møder 

Med den nye mødeliste, hvor vi vil skulle angive type for mødet, har vi snakket om, hvor mange typer, 

vi skal have. Der er en bekymring for, at man ved kun at holde møder, sammen med nogen, der er 

præcis som en selv, at man gror fast. At det bliver en form for ubevidst isolation eller dissociation. 

Så i princippet bør alle møde være tilgængelige for alle ACA’ere. Vores formålsparagraf siger, at vi er et 

fællesskab af kvinder og mænd. Men fokus på særlige emner kan være en god ide. Vi kan dog ikke 

beskyttes os selv fra ubehageligheder, og derved opnå helbredelse. Løsningen er at blive vores egen 

kærlige forældre. Så helt særlige fokus møder, som udelukker en stor del af fællesskabet er ikke 

nødvendigvis en kærlig forældre handling. Og i særdeleshed hvis en afgrænsning af et møde blive en 

legitimering af en grænseløs adfærd. Altså hvor det at dele ved mødet bedre passer sig til en privat 

telefonsamtale med f.eks en sponsor. 

Det bliver derfor vigtigt at få klarlagt hvilke typer af møder, som vores mødeliste skal kunne vise. Hvad 

er egentligt et ACA møde. Hvilke ”ingredienser” skal være til stede, før man kan sige, at et møde er et 

ACA møde.  

Til SGM i maj vil vi udarbejde et konkret forslag, hvor kærlige retningslinjer for mødelisten understøtter 

helbredelse og ikke bare en lindring, som SG kan snakke videre om. Altså hvad retfærdiggør et ACA 

møde, samt hvis man ønsker at begrænse adgangen til et møde, hvilke overvejelser bør man så skulle 

gøre sig. 


