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SGM – Servicegruppemøde - REFERAT 
Tid: søndag d. 30. august 2015 kl. 13-16 

Sted: Roedsvej 10, 4300 Holbæk 

 

Hvis du vil vide mere om servicegruppen, anbefaler vi, at du 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) 

 

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

Formålsparagraffen blev læst højt og sindsrobønnen afsagt. 

Ad 2 - Valg af mødeleder, ordstyrer, referent, suppleant til referent 

Casper H blev valgt til mødeleder, Kåre S blev valgt til ordstyrer og Neel T og Annette JK blev valgt som 

referenter. 

Ad 3 - Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt Nyt fra ACA-grupperne (kort) 

Ved SGM deltog følgende: 

Navn Gruppetilhørsforhold Nyt fra ACA-grupperne 

Thorsten Observatør, Holbæk Holbæk  

Casper H SGR, Vor Frue Kirke, Kbh K (fredag) Store svingninger i delt. Ml 2-18 delt. Ofte 
nykommere. 

Svend SK SGR, Aalborg (onsdag) 6-12 delt. Kører fint. Alle serviceposter besat. 

Annette JK SGR, Vanløse (tirsdag)/Opstillet til 
Sekretær/FU 

11-18 delt. Ofte nykommere. Fast 4. trins 
møde. Rotationsordning, så man har ansvar 
for serviceposter en mdr . ad gangen.  

Katrine  Observatør, Vor Frue Kirke, Kbh K 
(fredag) 

 

Pia H SG Kasserer/FU - Kommer især i 
gruppen i Vanløse (tirsdag) 

 

Mikkel L SGR ‐ suppleant, Skt. Pauls Kirke, Kbh 
Ø. (mandag) & Sundhedshuset, 
Christiania,  Kbh K. (torsdag) 

20-25 delt mandag. Gode rammer – god 
struktur. Alle serviceposter besat.  
Suppleant for torsdags gruppen. 10-15 delt. 

http://www.aca-danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-arbejde/
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Navn Gruppetilhørsforhold Nyt fra ACA-grupperne 

  Stabilt, mere uformelt / ustruktureret møde. 
Mgl service, men det kører. 

Niels F SGR, Diakonissen, Frederiksberg 
(onsdag). 

7-12 delt. Ofte nykommere, der dog ikke 
hænger ved. Kasseren vil gerne afløses. Kører 
lidt på pumperne. 

Ronni SN SGR – suppleant, Davidskirken, Kbh Ø 
(fredag) 

25-30 delt. Der er pt meget snak om 
strukturen i gruppen. 

Eva-Marie SGR, Energiværkstedet, Christiania, 
Kbh K. (mandag) 
Observatør for Skype-gruppen.  

2-3 delt. Pr gange. Mandsmæssigt og 
økonomisk meget langt nede. 
Skype-gruppen har en facebookside. Der er 5-
6 delt. Pr gang. 

Kåre S SGR, Hillerød (mandag). Tringruppe med 30-40 delt. 

Neel T SGR, Købnerkirken, Kbh S (lørdag) Godt møde ml 8-15 pers. God stemning 

Hans-Henrik H SGR, Hans Tausens Kirke, Kbh. S 
(torsdag)/Webmaster/Mødelisteansv. 
 

LGBT møde – men alle er velkommen. 
Gammelt møde. 6-8 delt. Alle serviceposter 
besat. God erfaring med sponsorskab på 
tværs af køn. 

Jimmy G Opstillet til Litteraturudv., Ballerup  

Malik A SGR, Anna Kirke, Kbh. N (søndag).  God tilslutning 15-30 delt. Alle serviceposter 
besat. God stemning. 3700 kr overført til ACA 
Danmark. 

Hasse O 
 

SGR, Taksigelseskirken, Kbh. Ø 
(lørdag)/Opstillet til Internationalt 
Udv. 

Ml. 17-25 delt. Mødet vokser. Strukturen 
fungerer. 

Line Observatør, Holbæk  

Niels Observatør, Holbæk  

Mette SGR, Holbæk (onsdag).  12-15 pers. Svær sommerperiode. Generelt 
velfungerende gr. Workshop med 20 delt. 
Meget kærlighed og overskud. Ny gruppe om 
søndagen. 

 

Ad 4 - Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet 

Der blev foreslået, at en repræsentant fra Internationalt udvalg også er repræsenteret i FU. 

Dette kommer op på næste SGM under punkt 6. Herefter blev dagsordenen godkendt. 

Ad 5 - Godkendelse af referat fra sidste SGM 

Købnerkirkens lørdagsmøde er positiv over for de mange nye opstillede, der ønsker at gøre service, men 

undrede sig i forhold til pkt. 6., f) over, hvornår Jimmy G er blevet opstillet til Litteraturudvalget. 

Da Jimmy G nu har deltaget i 2 på hinanden følgende møder, kan han betragtes som opstillet til udvalget, 

og kan dermed vælges på næste SGM. Hermed vil procedurerne, som beskrevet i dokumentet 

Servicegruppens arbejde, være fulgt. 
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Kommentar fra Hans Henrik H (Mødelisteansvarlig) til pkt. 7., d), at det er de enkelte gruppers ansvar at 

opdatere gruppens informationer mindst én gang årligt på den internationale mødeliste 

på www.adultchildren.org/meeting-register, og ikke den Mødelisteansvarliges. 

Ad 6 - Opstilling til / Valg af SU – herunder også suppleanter (føl-ordning) 

 Suppleant til Kasserer/Økonomiudvalget – Michael (Mike) fra Ringsted 

Michael (Mike) fra Ringsted har vist interesse, men det er uklart om han har været til stede i min. 2 

møder ud af 3., og om han har været i ACA 1 år. Han er velkommen. 

Casper H viste interesse i at stille op til suppleantposten og har deltaget i 3 på hinanden følgende 

møder. Pia H og Annette JK støttede Casper H’s kandidatur. Pia H kan ikke se, at der ikke kan ikke 

være 2 suppleanter til Kasserer/Økonomiudvalget. 

Valg til suppleantposten kommer på dagsordnen til næste SGM 

 Kontaktudvalg – Joan C fra Ringsted 

Joan C er opstillet Kontaktudvalget, men var ikke til stede i dag, hvorfor hun ikke kan blive valgt 

denne gang. 

Valg af Joan C til kontaktudvalget kommer på dagsordnen til næste SGM.  

 Internationalt udvalg – Hasse O & Mikkel L fra København 

Hasse O og Mikkel L er begge opstillede. Kåre S stillede spørgsmål ved Mikkel L’s korte tid (2 ½ år) i 

ACA. Pia H oplyste, at Majbritt M længe har bedt om, at der kom nye kræfter til udvalget. Annette 

JK og Niels F kunne begge støtte Mikkel L’s kandidatur. Hasse O har flere års erfaring i ACA, og da 

opgaven er tung, giver det god mening, at der er to til posten.  Mikkel L opfylder alle kriterier listet i 

dokumentet Servicegruppens arbejde for både opstilling og valg. De blev begge valgt til udvalget. 

 Sekretærposten – Annette JK & Neel T fra København 

Annette JK og Neel T er begge opstillede til Sekretærposten og opfylder kriterierne for valg. Malik A 

roste de opstillede for deres store arbejde med bl.a. at opdatere dokumentet Servicegruppens 

arbejde. De blev begge valgt uden yderligere bemærkninger. 

 FU (Forretningsudvalget): Pia H (kasserer), Hans Henrik H (webmaster), Annette JK (sekretær), og 

Joan C (kontaktudvalg)  

Forretningsudvalget blev valgt på sidste møde. SG var dog enige om, at der også bør være en 

repræsentant fra Internationalt udvalg, så vi har 5 FU medlemmer, der er funktionsdygtige. 

Majbritt M der var tidligere medlem af Internationalt udvalg og menigt medlem af FU, ønsker ikke 

at være medlem længere. Hasse O og Mikkel L er begge interesserede i arbejdet i FU og vil 

indbyrdes tage en snak om, hvem der skal sidde. Evt. kunne begge deltage, da der ikke er noget til 

hindrer herfor. 

http://www.adultchildren.org/meeting-register/
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 Litteraturudvalget – Opstilling af Jimmy G 

På baggrund af kommentaren til sidste referats pkt. 6., f) besluttede SGM, at Jimmy G nu er 

opstillet som medlem til Litteraturudvalget, og for at sikre, at han kan vælges på bredest muligt 

grundlag, vil valg af Jimmy G til Litteraturudvalget komme på dagsordnen til næste møde. 

Under punkt 6 affødte enkelte de opstilledes manglende tilstedeværelse ved mødet en diskussion om, 

hvorvidt man kan vælges, hvis man fx har deltaget i to ud af 3 møder, men er forhindret i at deltage på 

mødet, hvor man kan vælges. 

Det blev foreslået, at man evt. kunne sende en fuldmagt, mens andre på SGM mente, at man bør være til 

stede, både ved opstilling og ved valg, så man kan forsvare lidt kandidatur og svare på eventuelle 

spørgsmål. 

Ad 7 - Status fra SU. 

a) Kasserer / økonomiudvalg 

Pia H har sammen med tidl. kasserer, Jesper G være i banken. Der skal underskrives nogle formelle 

dokumenter, så nu er overflytning af rollen som kasserer snart på plads, så Pia H kan tage fat på 

arbejdet sammen med suppleanten/suppleanterne. Kassebeholdingen er ikke opgjort, men Jesper 

G har sørget udbetalt et par småregninger samt overført dækning for porto til Bogsalg. 

b) Forretningsudvalg 

FU har ikke haft holdt møde siden sidste SGM. 

c) Litteraturudvalg 

Der har ikke været afholdt møder siden sidste SGM, men udvalget er kommet lidt videre med 

oversættelsen af bogen ”Strengthening My Recovery”. 

Der mangler frivillige til korrekturlæsning af nye oversættelser. Thorsten fra Holbæk tilbyder sin 

hjælp! 

Litteraturudvalget har siden sidste møde bedt om, at korrekturudvalget for Rød bog bliver nedlagt, 

så al oversættelsesrelateret arbejde er samlet i ét udvalg. SG opfordre korrekturudvalget til at lade 

sig repræsentere på SGM. Der var enighed om at være inkluderende frem for ekskluderende. 

FU vil formulere et forslag til næste SGM om en sammenlægning af alle udvalg, som har med vores 

litteratur at gøre. 

d) Hjemmesideudvalg  

Hans Henrik H og Peter M sidder i udvalget. Men de har ikke været i kontakt med hinanden siden 

sidste SGM. Der har dog været afholdt møde med én person om modernisering af hjemmesiden, 

hvilke skal testes nu. Hans Henrik H tager sig af det praktiske, Peter M tager sig af det tekniske. 

Udvalget er ved at se på mulighederne om at få flyttet dokumenter fra Yahoo-gruppens arkiv til 

www.aca-danmark.dk. 

Peter M ønsker at udtræde af udvalget, så der skal findes et nyt teknisk-kyndigt medlem til 

udvalget. 

http://www.aca-danmark.dk/
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e) Mødeliste-ansvarlig 

Hans Henrik H oplyste, at der er startet et nyt møde på Bornholm. Derudover oplyste han, at der til 

alle grupper skal være tilknyttet en kontaktperson. Man kan få en @aca-danmark.dk mail til 

gruppen, som så videresender til relevante kontaktpersoner. 

Opdatering af info om grupperne i forhold til ACA WSO skal grupperne selv stå for. Dette skal gøres 

årligt. Ellers er man ikke stemmeberettiget til ABC. 

Der er ønske om aflastning på denne servicepost. 

f) Bogsalg  

Ikke til stede og havde ikke fremsendt en status. 

g) Kontaktudvalg 

Ikke til stede og havde ikke fremsendt en status. 

 

h) Mødekoordinering (landsmøder osv.) 

Ikke til stede og havde ikke fremsendt en status. 

i) Internationalt (WSO samt Europa) 

Majbritt deltager denne weekend i konference i Finland. Der har været kontakt med de nye valgte 

og Majbritt M. Hver måned deltager udvalget i telekonference møde. Hasse O vil arbejde for at få 

møder på hospitaler og institutioner. Mikkel L gjorde opmærksom på, at fristen for at stille forslag 

til ABM 2016 er den 30. september 2015. 

Ad 8 - Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). 

a) Genoptryk af Grøn Bog (Pia H) – Hvad er status herfor? 

Pia H er stadig ved at finde ud af hvilket forlag, der ligger inde med printfilen. Jimmy G har også en 

fil med den Grønne bog, så kan man ikke finde forlaget, kan vi evt. finde et andet. 

b) Forslag om, at der bliver lavet en nykommer procedure, hvor der bliver sagt velkommen til den 
nye og en ”ældre” bliver tilknyttet som ”greeter” (modtager) til nykommeren. Så kan man få 
hjælp og vejledning under mødet og efterfølgende til fx forkortelser, og hvordan man får 
udskrevet en dagsorden, referater og i Yahoo-gruppen mv. (Mandagsgruppen, Hillerød) 

Der var konsensus om forslaget, men at det bør være et tilbud. Kåre S vil derfor  i samarbejder med 

sekretærerne reformulere ordlyden. Derudover vil der blive skrevet en tekst herom til dokumentet 

Servicegruppens arbejde og til hjemmesiden, så nye SGR’ere har lettere ved at finde ud af 

procedurer mv. 

c) Forslag om, at bogsalg bliver en selvforsynende servicepost. Således at når grupperne betaler, 
skal de betale ind på en konto, som de bogsalgs-ansvarlige administrere. Denne konto er den 
samme som vi bruger til at købe bøger for. Det vil give et overblik over bogsalg og manglende 
betaling og lign. Bogsalg er opmærksomme på, at nogle grupper har særlige aftaler pga. opstart 
og få deltagere. Dette forslag kan også være med til at gøre det mere enkelt og overskueligt at 
overtage posten. (Bogsalg) 
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Der bør etableres en Intergroup, som er den struktur, der kan bestille bøger med 30 % rabat. Der 

skal fastsættes procedurer. 

Forslag om at dette tages op i FU, som så kan sammenfatte en forslag, der kan tages op på næste 

SGM. 

d) At der tilføjes ordet ”bør”, som har vist sig åndeligt effektivt i vores traditioner og fællesskaber, i 
stedet for ”skal” i procedurevejledningen (regler og vedtagelser). (Mandagsgruppen, Hillerød) 

I forhold til opdateringen af dokumentet Servicegruppens arbejde (pkt 8., i)), har sekretærerne 

allerede i deres forslag rettet alle ”skal” med ”bør”. SGM sprang derfor dette forslag over. 

e) At vi registrer og konstituerer en intergruppe (intergroup, eng.) igen i Danmark. En intergruppe 
fungerer som et forretningsudvalg, og registreret på WSO’s hjemmeside giver titlen som 
intergruppe os 30 % rabat ved indkøb af bøger mm. Dannelsen af en intergruppe betyder, at vi 
gør som nu: forsyner alle møder centralt. Vi har de samme udvalgsformænd og disse sidder i 2 år. 
Når det er tid til rotation, er der en anden på plads til at tage over. Der er tydelige 
ansvarsområder defineret. Det betyder samtidig, at vi skal konstitueres med en formand, der har 
det overordnede ansvar for ACA Danmark som betroet tjener, og at posten besættes i 2 år ad 
gangen, med et maksimum på 6 år i bestyrelsesarbejdet. (Internationalt udvalg) 

I den danske bog fra side 599-602 er det beskrevet, hvordan man starter en Intergruppe. Dog er 

ordet ”Intergroup” oversat med ”ACA-Servicegruppe”, hvilket efter flers opfattelse ikke en korrekt 

oversættelse. FU kunne også etableres som en Intergruppe for ACA-Danmark, og man her internt 

konstituerer sig med formand, som en praktisk foranstaltning. Hasse og Købnerkirkens 

lørdagsgruppe har lidt svært ved at sluge tanken om en formand for ACA Danmark. Der bør klart 

sikres et rotationsprincip, så vi undgår perioder uden frivillige til servicearbejde. Men i ACA verden 

over er det normalt at have Intergrupper med valgt formand etc. Det er også en fast procedure i 

andre 12-Trinsfællesskaber. Pia H tilbød, at efter som hendes adresse i forvejen formelt er oplyst til 

banken, kunne den bruges til oprettelse af en dansk Intergruppe. FU vil gå videre hermed i 

samarbejde med Internationalt udvalg. 

Det anses dog for et relevant spørgsmål til WSO, hvorfor en gruppe er nød til at konstituerer sig for 

at opnå bog-rabat.  

f) At skabe et ”repository” (bibliotek/arkiv) med alle referater, dokumenter mm. for ACA Danmark 
på hjemmesiden og ikke som nu, udenfor i et andet, privat regi (Yahoo-gruppe), der er på kanten 
af ACA’s principper om uafhængighed og fra ”outside entities” og forbeholdt medlemmer, der 
ved det eksisterer. Og det er ikke simpelt. (Internationalt udvalg) 

Der er tale om en kæmpe opgave, og der er en masse praktiske og tekniske ting, som skal på plads, 

før det kan lade sig gøre. Måske skal vi købe os til en løsning. FU vil i samarbejde med 

Hjemmesideudvalget gå videre hermed, undersøger priser etc. Der var ikke helt enighed, om 

hvorvidt et arkiv på Yahoo er i strid med traditionerne. Men det er svært at finde ud af at blive 

oprettet, få adgang mv., og man tvinges som SGR eller udvalgsmedlem til at oprette en yahoomail.  

Ved at have et arkiv på vores egen hjemmeside vil der være fuld åbenhed omkring beslutninger etc. 

for alle danske ACA’ere. 

g) Forslag om nedlæggelse af Kommunikationsudvalget. (Sekretærerne) 
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Forslaget var begrundet i bilaget: Beskrivelse af forslag g), h) og i) til dagsordenen. Udvalget blev 

nedlagt. 

 
h) Forslag om oprettelse af et Sekretærudvalg. (Sekretærerne) 

Forslaget var begrundet i bilaget: Beskrivelse af forslag g), h) og i) til dagsordenen. Udvalget blev 

oprettet. 

i) Forslag om revidering af Procedurevejledningen for ACA SG Danmark – Servicegruppens arbejde 
af d. 3. januar 2014. (Sekretærerne).  

Forslaget var begrundet i bilaget: Beskrivelse af forslag g), h) og i) til dagsordenen. Da der er tale 

om ret stort dokument og grundet det fremskredne tidpunkt forslog Pia H, at SG gennemlæser 

udkastet og tager diskussion og/eller beslutning på næste SGM. 

Ad 9 - Eventuelt 

Kåre S og Casper H vil gerne vide mere om Yahoo. Neel T oplyste, at de sidste års referater og dagsordner 

ligger på hjemmesiden, det samme gør seneste version af Servicegruppens arbejde. Sekretærerne stillede 

sig til rådighed for spørgsmål vedrørende SGM, procedurer mv., og hvor man finder oplysningerne. 

Tidligere referater og dokumenter i Yahoo-arkivet bør gennemgås, så det bliver klart, hvem der er valgt til 

hvad og hvornår, samt hvornår udvalg måtte være nedlagt eller medlemmer udgået af udvalg. Dette har 

sekretærerne allerede sat på deres interne To-do liste. 

Ad 10 - Fastsættelse af sted og dato for næste 2 SGM 

29. november 2015 i Jylland: 

Næste møde i november skal så vidt muligt holdes i Jylland. Niels påtog sig opgaven at kontakte en ACA 

bekendt i Jylland for at høre, om dennes gruppe ville stå for det praktiske omkring SGM. Hvis dette ikke 

lykkes går FU ind og finder en gruppe. 

I skrivende stund har Vejle-gruppen meldt sig til at afholde SGM den 29. november 2015. 

28. februar 2016 i København: 

Tirsdaggruppen i Vanløse vil gerne undersøge, om der er stemning i gruppen herfor og mulighed for at låne 

lokale. 

Hillerød udviste også interesse for at lægge hus til et kommende møde, men er ikke en 

Københavnergruppen, men den Sjællandsgruppe, hvorfor deres tilbud vil være kærkomment til august 

2016. 

Ad 11 - Kort evalueringsrunde 

Tak for service til Holbæk gruppen. 

 Tak for dejligt møde 

 Det bedste møde 
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 God stemning – følelse af at kunne sige, hvad man lyster. 

 Godt / rart servicegruppemøde 

 Gode møde  

 Tak 

 Tak for møde 

 Svært, beundring over mange svære ting 

 Godt møde – flot at dagsordenen blev nået 

 Tak for fantastisk møde, selvom der var mere centrum end ønsket – men god mavefornemmelse 

 Flot arbejde – tak for service 

 Ok – dårlig over det sejlede 

 Imponeret over at dagsordenen blev nået 

 Godt møde – super at dagsordenen blev nået 

 Positiv oplevelse af 1. møde. Tak 

 Det begynder at blive sjovt at gøre service i SG 

 Tak for service. Møde er i Helbredelse – puklen bliver mindre. God kontakt mellem møderne.  

 Mere lys over flere punkter – ønsker selv at opsøge det. Godt møde 

Ad 12 - Afslutning og sindsrobøn 

Der blev afsluttet med afslutnings- og sindrobønnen. 

 














