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ACA Danmark 

Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier 

 

SGM servicegruppemøde 
Tid: søndag den 24. februar 2013 kl. 13 – 16 

Sted: Taksigelseskirken, Jagtvej 165, 2100 København Ø. 

Til stede: JH, BCS, M, JGH, AH, TH, MM. 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved oplæsning af ACA’s formålsparagraf og sindsrobøn. 

2. Valg af mødeleder, ordstyrer, referent, suppleant til referent (Husk, at referatet skal ud senest 14 dage 

efter SGM, altså 10. marts).  

Mødeleder: BCS, Ordstyrer: TH, Referent: JH. 

3. Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt Nyt fra ACA-grupperne (kort). 
Sankt Pauls Kirke: Rigtigt godt møde – alle poster besat. 

Søborg: Lille gruppe – alle serviceposter besat, og alle bakker op. 

Svendborg: Alle serviceposter besat – mange nykommere, stabilitet. 

Taksigelseskirken: Vi deles op i to grupper efter indledningen da vi er så mange – når vi er over 16 deles vi op – tit 

er vi omkring 30. Alle service poster besat – enkelte nykommere. 

Birkerød: Går godt. Birkerød læser de 12 trin fra The Laundry List – går fint 

Vor Frue: Løst og lidt syret møde, før man går mellem 10-30 mange nykommere der ikke kommer igen – Vor Frue 

kan noget uden den store struktur som andre møder ikke kan. 

Christianshavn: mangler en kasserer – godt møde, gode kræfter med nykommere der kommer igen. 

4. Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet – inkl. 2 pauser. Dagsorden godkendt. 

5. Godkendelse af referat fra sidste SGM. Referat godkendt. 

6. Status fra kasserer/økonomiudvalg samt de øvrige SU. Statuspunkt. 

a. Kasserer / økonomiudvalg. JGH blev valgt som ny kasserer på SGM 26/8. Efter SGM 25/11 har han 

officielt overtaget ACA’s konto.  

Kassebeholdning: kr. 84.163,68. Den røde bog bestilt – 1.000 stk. der koster kr. 42.738,66 at købe 

og få trykt i USA inkl. forsendelse, alt i alt er det billigt for en bog i den størrelse – den sælges for 

kr. 150,00. WSO har copyright på ACA-tekster.  

b. Vagttelefon. Bortfalder, da udvalget er nedlagt. 

c. Litteratur – bl.a.: Hvordan er status på oversættelsen af Den røde bog? 

Den Røde Bog blev færdig fra udvalgets hånd onsdag den 20. februar og er nu klar til at blive trykt. 

Der er bestilt 1.000 stk., og trykning samt forsendelse forventes at vare sammenlagt ca. 2 måneder. 

Udvalget har desuden oversat tre små foldere (trifolds) og indledt forhandlinger med Larry A. fra 

WSO’s litteraturudvalg om udgivelse af disse. 

d. Hjemmeside – bl.a.: Hvordan er status på den nye hjemmeside? 

Den nye hjemmeside gik i luften 1. februar 2013. Der mangler stadig et par småting, såsom ACA’s 

logo på forsiden. Udvalget har tilbudt grupperne en mailadresse, der slutter på @aca-danmark.dk. 

Tre grupper har indtil nu benyttet sig af muligheden. Udvalget ønsker at tilbyde grupperne nyheds-

feeds, dvs. at de, der ønsker det, kan få tilsendt en e-mail-besked, hver gang noget ændres på 

hjemmesiden. 
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e. Mødeliste – Ny mødelisteansvarlig søges.  

f. Bogsalg – bl.a.: hvor mange bøger er der på lager?  

Der blev takket for det store arbejde, men der mangler en statusrapport fra udvalget. 

g. Kontakt – bl.a.: Hvem besvarer mails til ACA Danmark? 

MM står for mailbesvarelserne. Hun efterlyser én at dele posten med og vil gerne have det på 

hjemmesiden samt på dagsordenen for næste SGM. 

h. Mødekoordinering (landsmøder osv.) – Udvalget savner medlemmer. 

ABC skal afvikles inden nyt udvalg – må også gerne lægges på hjemmesiden. 

i. Internationalt (WSO/AH samt Europa/MM).  

Udvalget har valgt at prioritere arbejdet med at tilrettelægge ABC. 

j. Forretningsudvalg; medlemmer af udvalget: JGH/økonomiudvalget, AH/Internationalt udvalg, 

MM/Nordisk udvalg – Bl.a.: Har FU truffet afgørelser, der skal godkendes af SG?  

Udvalget har valgt at prioritere arbejdet med at tilrettelægge ABC. 

k. ABC-udvalg – Bl.a.: Hvordan går det med tilrettelægningen af ABC i Birkerød 26.-28. april? 

Rigtig fint sted, og vi skal nok få styr på alt det praktiske – alt kommer på hjemmesiden. Vi tror, 

mange kommer til Birkerøds Idrætscenter, som vi låner gratis af Rudersdal Kommune. Alle kan 

komme, og der kan opfordres til, at alle ACA-medlemmer går ind på hjemmesiden.  

7. Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt. 

a. Gennemgang af de 16 punkter, der er indsendt til ABC-udvalget med henblik på at holde af-

stemning om, hvilke punkter vi ønsker sat på dagsordenen for ABC i Birkerød den 26.-28. april 

2013. 

Der blev stemt om alle punkter, der nu går videre til ABC for endelig afgørelse. Se de 16 forslag her: 

http://www.adultchildren.org/abc/Ballot_Proposals.pdf.  

SG stemte for, at disse fire punkter skal behandles på ABC: 1, 3, 14 og 16. 

b. ACA og de sociale medier. Dette emne er foreslået af SG som punkt på dagsordenen for ABC i 

Birkerød i april. Der foreslås en drøftelse af emnet forud for verdenskonferencen, så SG så vidt 

muligt har en fælles holdning til det. 

Det skal stoppes, da det er ulovligt med at udlægge tekster med copyright fra USA; det kan koste 

vedkommende rigtigt dyrt – det samme gælder TV, Radio –  

c. Valg af kasserer-suppleant. 

BCS blev enstemmigt valgt. 

d. Initiativer for at få grupperne til at køre bedre og øge medlemstilgangen. Drøftelse. 

Gruppesamvittighedsmøde – god erfaring med at have det inden i selve mødet fra Svendborg. Hvis 

en gruppe kører dårligt, kan man sætte en annonce i lokalbladet plus lægge foldere („ACA – er det 

noget for dig”) hos læger, psykologer mm. 

e. Servicegruppens arkiv (aca-sg-dk på www.yahoo.co.uk). Det foreslås, at hele arkivet flyttes til vores 

webhotel på www.one.com. Det foreslås også, at alt i arkivet skal være frit tilgængeligt for alle, 

også fx mødereferater fra udvalgsmøder. (Ved SGM i november 2012 blev det vedtaget, at man 

skal kunne linke direkte til SG’s arkiv fra hjemmesiden).  

Punktet blev vedtaget. 

f. Valg af ny mødelisteansvarlig.  

MM skriver til FV og hører, om han stadig er interesseret i at overtage posten som mødeliste-

ansvarlig. 

g. Endelig fastlæggelse af mødeturnus for SG. Ved SGM i august 2012 blev det vedtaget at holde 

møderne på skift i København, på Fyn, på Sjælland og i Jylland. Det foreslås, at mødet i februar skal 

være i Kbh. derefter Fyn (maj), Sjælland (august) og Jylland (november).  

Punktet udsat til næste møde. 
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8. Eventuelt – dette punkt begynder senest 15.35. 

Arbejdsbeskrivelser til diverse serviceposter på dagsordenen i maj. 

9. Fastsættelse af dato for næste 2 SGM; valg af mødeleder og referent for næste SGM. Svendborg den 

26. maj. Ringsted den 25. august – dette punkt begynder senest 15.45. 

10. Kort evalueringsrunde – dette punkt begynder senest 15.50.  

JGH: Der opstod en del uro og diskussion, fordi et medlem ønskede at flytte et punkt fra pkt. 7 (Øvrige 

punkter) til punkt 6 (Status), da den pågældende selv skulle forlade mødet før tid af personlige grunde. 

Samme person ønskede desuden at diskutere et punkt, som ikke var på dagsordenen. Begge dele blev 

nedstemt af gruppen. Senere opstod der en heftig personlig diskussion for især et medlem, som råbte 

højt og udtrykte megen vrede. Det var meget ubehageligt, og jeg følte mig taget som gidsel – det var 

personen frem for gruppen. Ordstyreren fik det stoppet, og vi kunne fortsætte mødet i god ro og or-

den. 

AH: Jeg kan tilslutte mig, hvad Jesper GH har skrevet. Der var flere gange, hvor jeg følte mig angrebet af 

en person. Det blev til sidst så slemt, at jeg måtte forlade lokalet, fordi jeg ikke ville råbes sådan ad. Så 

det skabte en meget dårlig og trykket stemning. Det hjalp, da personen så gik fra mødet. Og da vi hav-

de vores afslutningsrunde snakkede vi om, hvordan vi kan undgå dette en anden gang. Der var stor 

enighed om, at man ikke skal opføre sig sådan til et møde.  

11. Afslutning og Sindsrobøn – dette punkt begynder senest 15.58. 


