
Referat	  af	  SGM	  –	  Servicegruppemøde	  	  
Tid:	  søndag	  d.	  22.	  februar	  2015	  kl.	  13-‐16	  
Sted:	  Frivillighedshuset,	  Sundholmsvej	  8,	  2300	  Kbh	  S.	  
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	  ved	  oplæsning	  af	  ACA’s	  formålsparagraf	  og	  sindsrobøn.	  
2) Valg	  af	  mødeleder,	  ordstyrer,	  referent,	  suppleant	  til	  referent	  

HH	  var	  mødeleder,	  P	  var	  ordstyrer,	  N	  var	  referent	  og	  JMP	  suppleant	  til	  referent.	  	  
3) Kort	  navnerunde	  med	  navn	  og	  gruppetilhørsforhold	  samt	  Nyt	  fra	  ACA-‐grupperne	  (kort)	  

• Kolding:	  A,	  SGR.	  Mandagsmøde.	  10-‐12	  personer.	  Harmoniske	  gruppe.	  1-‐2	  nykommere	  pr	  
mdr.	  Alle	  serviceposter	  besat.	  

• Kbh:	  Christiania	  Energiværkstedet.	  EM,	  SGR.	  Mandagsmøde.	  Lille	  gruppe	  –	  nogle	  gange	  kun	  
2	  personer.	  Ønsker	  opbakning	  til	  mødet.	  

• Hillerød:	  K.	  Fredagsmøde.	  20-‐30	  personer.	  Service	  ok.	  	  
• Vanløse:	  P	  –	  midlertidig	  SGR.	  Tirsdagsmøde.	  12-‐15	  personer.	  Ca	  1	  nykommer	  pr	  gang.	  Gode	  

delinger.	  Alle	  serviceposter	  besat	  –	  undt.	  SGR.	  Uddeler	  lille	  hæfter	  til	  nykommere.	  
• M:	  Observatør.	  Kommer	  fast	  til	  tirsdagsmøde	  i	  Vanløse	  og	  møde	  på	  Christiania,	  hvor	  jeg	  er	  

suppleant	  til	  SGR.	  
• M:	  Observatør.	  Kommer	  i	  Koldingegade,	  Kbh.	  	  
• Koldingegade:	  A,	  SGR.	  25-‐35	  personer	  pr	  gang.	  Mange	  erfarende.	  Et	  stabilt	  møde.	  Der	  har	  

været	  og	  vil	  fortsat	  være	  mange	  snakke	  og	  fokus	  på	  tværsnak.	  Alle	  serviceposter	  er	  besat.	  
10-‐12	  personer	  går	  ud	  og	  spiser	  sammen	  efter	  mødet.	  	  

• Christiania	  møde	  om	  torsdagen.	  P.	  Går	  ikke	  så	  meget	  op	  i	  de	  serviceposter.	  8-‐15	  personer	  
til	  hvert	  møde.	  Stabilt	  møde.	  	  

• Hillerød:	  R,	  mandagsmøde.	  
• Hvidovre:	  EL,	  SGR.	  Rødbogsmøde.	  2-‐5	  personer	  til	  møderne.	  3-‐4	  nykommere	  pr	  år.	  God	  

gruppe	  trods	  lille	  fremmøde.	  Mødet	  afholdes	  i	  et	  sundhedscenter	  og	  det	  kan	  varmt	  
anbefales.	  Nykommere	  får	  mønt	  og	  hæfte.	  Der	  har	  været	  sat	  annonce	  i	  lokalavisen	  med	  
henvisning	  til	  hjemmesiden	  for	  flere	  informationer	  om	  møder.	  

• Odense:	  P	  
• Svendborg:	  MM,	  SGM	  fredagsmøde	  –	  et	  godt	  møde	  med	  15-‐20	  personer.	  0-‐2	  nykommere.	  



Der	  er	  netop	  åbnet	  et	  nyt	  møde	  om	  onsdagen,	  som	  fredagsgruppen	  støtter.	  Alle	  poster	  er	  
besat.	  Mærkedage	  fejres	  med	  mønt	  og	  med	  at	  gå	  ud.	  Godt	  socialt	  netværk.	  Derudover	  er	  
MM	  Danmarks	  repræsentant	  i	  WSO	  og	  medlem	  af	  forretningsudvalget.	  	  

• P:	  mødekoordinerings	  repræsentant	  
• Ringsted:	  J,	  SGR.	  10-‐15	  personer.	  2-‐3	  nykommere.	  God	  stabil	  kerne.	  Alle	  serviceposter	  er	  

besat.	  	  
• JGH:	  Medlem	  af	  forretningsudvalget.	  Er	  aktiv	  i	  kontaktudvalget	  og	  besvarer	  1-‐5	  mails	  for	  

hovedsagligt	  nykommere	  pr	  uge.	  
• Ringsted:	  M.	  Almindeligt	  medlem	  af	  gruppen.	  Dette	  er	  det	  2.	  servicegruppe	  møde.	  
• JMP:	  Gæst	  i	  dag.	  Kommer	  i	  Kbh,	  Købnerkirken	  om	  lørdagen	  
• Ålborg:	  S.	  Onsdagsmøde.	  8-‐15	  personer.	  1-‐2	  nykommere.	  	  
• E:	  Ny	  i	  aca	  –	  3	  mdr.	  Er	  blevet	  kasser	  i	  torsdagsgruppen	  Kbh,	  Christianskirken.	  
• Kbh,	  Købnerkirken:	  N,	  SGR.	  8-‐15	  pers.	  Godt	  lille	  hyggeligt	  møde.	  Alle	  serviceposter	  besat.	  	  
• Kbh,	  Solbjerg	  Kirke.	  Kvindemødet.	  S,	  SGR.	  Mødet	  har	  brug	  for	  støtte	  –	  det	  er	  blevet	  bedre	  

efter	  nye	  lokaler.	  5-‐6	  personer	  i	  gennemsnit.	  
• Kbh,	  Islands	  Brygge:	  HH,	  SGR.	  LGBT-‐møde,	  dog	  ikke	  restriktivt.	  6-‐8	  personer.	  2-‐3	  

nykommere.	  Kommer	  også	  i	  Købnerkirken	  både	  til	  lørdag	  og	  søndagsmøderne.	  Godt	  at	  
læse	  om	  traditionerne	  i	  den	  røde	  bog.	  	  

• Kbh,	  Anna	  Kirke:	  C,	  Suppleant	  til	  SGR	  og	  kasser	  i	  gruppen.	  Søndagsmøde	  på	  Nørrebro.	  15	  
personer.	  1-‐2	  nykommere	  pr	  mdr.	  Går	  godt	  i	  gruppen.	  Sund	  økonomi.	  	  

	  
4) Godkendelse	  af	  dagsorden	  og	  tidsplan	  for	  mødet	  

Begge	  dele	  blev	  godkendt.	  
	  

5) Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  SGM.	  

Dette	  punkt	  trak	  ud	  og	  mange	  gav	  deres	  mening	  tilkende.	  	  

Afslutningsvis	  blev	  der	  stemt	  ved	  håndsoprækning	  om	  godkendelsen	  på	  følgende	  måder	  med	  
følgende	  resultat:	  	  

Referat	  godkendt	  som	  det	  foreligger:	  0	  stemmer	  

Referat	  godkendt	  med	  indsigelser:	  14	  

Referat	  ikke	  godkendt:	  0	  

	  

Følgende	  indsigelser	  er	  gjort	  til	  det	  foreliggende	  referat:	  	  

• Referatet	  er	  præget	  af	  referentens	  personlige	  holdninger	  og	  et	  langt	  personligt	  citat	  –	  som	  
det	  eneste	  citat	  i	  hele	  referatet.	  	  

• JMP	  er	  flere	  gange	  fremhævet	  som	  enkelt	  person	  og	  ikke	  som	  gruppe	  repræsentant	  
• Under	  emnet	  godkendelse	  af	  referat,	  står	  der,	  det	  er	  godkendt.	  Men	  2	  grupper	  gjorde	  

indsigelse	  mod	  det.	  	  
• Flere	  gange	  fremhæves	  det,	  at	  JMP	  har	  gjort	  indsigelse	  mod	  at	  dagsordenen	  er	  udsendt	  for	  

sent,	  hvorfor	  beslutninger	  ikke	  kan	  træffes	  –	  dette	  i	  en	  personlig	  og	  nedladende	  tone.	  



• Forslag	  om	  nyt	  fast	  punkt	  på	  dagsordenen,	  hvilke	  aldrig	  har	  været	  på	  dagsordenen	  eller	  
drøftet	  på	  SGM.	  	  

• Under	  evalueringspunktet	  er	  noteret	  et	  godt	  møde,	  der	  var	  dog	  mange	  kommentarer,	  som	  
skulle	  ha	  været	  refereret	  –	  uden	  at	  referenten	  har	  sammenfattet	  eller	  tolket	  på	  udsagnene.	  	  

• Det	  har	  ikke	  været	  besluttet	  at	  lave	  en	  samlet	  oversigt	  over	  meddelelser	  fra	  SGM	  til	  
grupperne	  

• Det	  er	  ikke	  besluttet	  eller	  har	  været	  kutyme	  at	  udarbejde	  en	  foreløbig	  dagsorden	  til	  
kommende	  møde	  i	  referatet,	  ligesom	  de	  faktuelle	  oplysninger	  deri	  var	  fejlagtige.	  

	  

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

Der	  står	  164.000	  k.	  på	  kontoen	  
b) Litteratur	  	  

Vi	  ved	  ikke	  noget	  nyt	  
c) Hjemmeside	  	  	  

Back	  up	  af	  hjemmesiden	  hænger	  lidt	  –	  men	  det	  bliver	  snarest	  rettet	  op!	  
d) Mødeliste	  	  

Hvert	  møde	  skal	  huske	  at	  skrive	  sig	  på	  den	  internationale	  mødeliste.	  Dermed	  er	  man	  også	  
ansvarlig	  for	  denne	  skal	  opdateres	  årligt.	  Vigtigt	  med	  kontaktperson	  på	  møderne	  –	  evt.	  kan	  
gruppen	  få	  sin	  egen	  aca-‐danmark	  mail.	  	  

e) Bogsalg	  	  
Intet	  nyt	  

f) Kontaktudvalg	  
Ikke	  så	  meget	  nyt	  –	  svarer	  på	  mails	  med	  erfaringer	  primært	  fra	  nykommere.	  Somsagt	  1-‐5	  
mails	  pr	  uge.	  	  

g) Mødekoordinering	  (landsmøder	  osv.)	  –	  Hvem	  vil	  være	  med	  i	  udvalget?	  
Har	  været	  i	  St.	  Heddinge,	  inviteret	  af	  de	  lokale	  AA’er.	  Var	  forbi	  og	  vise	  flaget.	  D.	  12-‐14	  juni	  
er	  der	  Stevnstræf.	  Uge	  38	  er	  der	  landsmøde	  i	  AA	  i	  Hillerød.	  Husk	  der	  er	  T-‐shirts	  i	  Ringsted,	  
hvis	  man	  vil	  ud	  og	  vise	  sig	  J	  
Har	  tidligere	  deltaget	  i	  Kommunernes	  Landskonference	  –	  det	  kunne	  evt.	  være	  muligt	  at	  
genoptage.	  	  

h) Internationalt	  (WSO	  samt	  Europa/MM)	  
MM	  aflagde	  sin	  rapport	  –	  Denne	  er	  vedlagt	  referatet.	  	  
HUSK	  det	  er	  vigtigt	  at	  afgive	  stemmer	  til	  ABC	  –	  det	  er	  nu	  vi	  har	  indflydelse	  –	  deadline	  er	  d.	  
22.	  marts.	  Der	  ligger	  en	  oversættelse	  på	  hjemmesiden.	  

i) Forretningsudvalg;	  medlemmer	  af	  udvalget:	  JGH/økonomiudvalget,	  AH/Internationalt	  
udvalg,	  MM/Internationalt	  udvalg	  
Intet	  nyt	  vedtaget	  /	  gjort.	  	  
	  

7) Øvrige	  punkter	  (fra	  forrige	  SGM	  og	  indkommet	  siden).	  Diskussionspunkt.	  
a) Grøn	  bog.	  Er	  der	  nyt	  omkring	  genoptryk?	  

P	  kontakter	  H	  (tidligere	  bogsalg)	  og	  hører	  om	  vi	  kan	  overtage	  den	  etablerede	  kontakt,	  da	  



det	  allerede	  er	  besluttet	  at	  genoptrykke.	  	  
b) Ved	  sidste	  møde	  blev	  det	  foreslået,	  at	  der	  fremover	  vil	  være	  et	  fast	  nyt	  pkt.	  6	  i	  

dagsordenen:	  Opstilling	  til/Valg	  til	  serviceposter.	  Kan	  dette	  vedtages?	  
Hvis	  man	  kandiderer	  til	  servicepost	  skal	  man	  opstilles	  på	  dagsordenen	  med	  navn	  samt	  
opfylde	  de	  krav	  som	  SGM	  har	  besluttet.	  Det	  vil	  give	  et	  godt	  overblik	  over,	  hvilke	  poster	  vi	  
mangler	  at	  få	  besat,	  samt	  hvor	  mange	  møder	  kandidaten	  har	  deltaget	  i.	  På	  dagsordenen	  
fremover	  findes	  nu	  et	  nyt	  punkt	  6.	  De	  efterfølgende	  punkter	  rykker	  plads.	  	  

c) Det	  foreslås,	  at	  der	  straks	  etableres	  en	  føl-‐ordning	  på	  udvalgene,	  således	  at	  vi	  ikke	  igen	  skal	  
opleve,	  at	  flere	  meget	  vigtige	  poster	  og	  udvalg	  i	  ACA	  ikke	  er	  besat.	  	  
Besluttet	  at	  dette	  punkt	  også	  kommer	  under	  det	  nye	  punkt	  6	  –	  valg	  af	  føl/suppleant,	  da	  der	  
er	  bred	  enighed	  om,	  at	  ordningen	  god	  og	  forhåbentlig	  fremtidssikre	  udvalgene.	  	  

d) Det	  foreslås,	  at	  vi	  vælger,	  for	  at	  sikre	  at	  ”Servicegruppens	  arbejde”	  overholdes	  og	  
opdateres,	  hvis	  ACA	  ikke	  har	  en	  sekretær,	  at	  denne	  opgave	  varetages	  af	  FU.	  	  
Nedstemt	  

e) Det	  foreslås,	  at	  det	  bliver	  en	  FU-‐opgave	  at	  sikre,	  at	  dagsorden	  /	  indkaldelse	  til	  SGM	  gøres	  
rettidigt	  og	  med	  de	  rette	  emner,	  hvis	  ACA	  ikke	  har	  en	  sekretær.	  
Nedstemt	  

f) Det	  foreslås,	  at	  mailen:	  servicegruppen@aca-‐danmark.dk	  besvares	  af	  FU	  eller	  
kontaktudvalget,	  således	  at	  alle	  SGR	  ikke	  er	  ansvarlige	  herfor.	  	  
Udsat	  til	  næste	  møde	  

g) Det	  foreslås,	  at	  SG	  accepterer	  oplæring	  af	  P,	  Vanløse	  som	  kasser	  for	  ACA-‐danmark	  starter	  
nu,	  selvom	  selve	  det	  rettidige	  valg	  til	  posten	  først	  sker	  til	  maj.	  Se	  medfølgende	  mail.	  
Dette	  blev	  enstemmigt	  vedtaget.	  P	  får	  adgang	  til	  ACA	  Danmark	  bankkonto.	  

h) Det	  foreslås,	  at	  SG	  vælger	  at	  give	  dispensation	  for	  M	  og	  Rs	  (Hillerød)	  deltagelse	  i	  2	  ud	  af	  3	  
møder	  for	  at	  blive	  valgt	  til	  Bogsalgsudvalg	  –	  samt	  at	  ACA-‐danmark	  vil	  betale	  for	  leje	  af	  
lokale	  til	  opbevaring	  og	  pakning	  af	  bøger,	  således	  at	  bogsalget	  kan	  genetableres	  hurtigst	  
muligt.	  Se	  medfølgende	  mail.	  
Det	  blev	  besluttet,	  at	  afstemningen	  blev	  foretaget	  ud	  fra	  at	  forslaget	  blev	  til	  en	  midlertidig	  
ordning!	  Derved	  stemte	  13	  for	  og	  0	  imod.	  Hillerød	  gruppen	  lejer	  et	  lokale	  og	  igangsætter	  
bogsalget	  med	  det	  samme.	  	  

i) Det	  forslås,	  at	  der	  bliver	  valgt	  medlemmer	  til	  litteratur/oversættelsesudvalget	  –	  P	  og	  R	  
(Fyn)	  stiller	  op.	  
R	  har	  trukket	  sig.	  Afstemning	  om	  P	  som	  medlem	  af	  litteratur/oversættelsesudvalget:	  9	  for	  
og	  6	  imod.	  

j) Valg	  af	  suppleant	  som	  Danmarks	  repræsentant	  i	  WSO.	  	  
Udsat	  til	  næste	  møde	  

k) Det	  foreslås,	  at	  der	  vælges	  en	  sekretær	  til	  ACA-‐danmark,	  såfremt	  der	  er	  én,	  der	  stiller	  op.	  
Udsat	  til	  næste	  møde	  

l) Det	  foreslås,	  at	  følgende	  afsnit	  tilføjes	  den	  gældende	  forretningsorden	  for	  
Litteraturudvalget:	  

”SG	  har	  vedtaget,	  at	  alle	  oversættelser	  af	  ACA-‐litteratur	  (bøger,	  hæfter,	  foldere,	  
websider	  mv.)	  skal	  følge	  sprogbrugen	  i	  den	  gældende	  oversættelse	  af	  den	  Røde	  Bog.	  
Ordlisten	  med	  oversættelse	  til	  dansk	  af	  de	  vigtigste	  nøglebegreber	  skal	  anvendes.	  
Hvor	  der	  er	  flere	  muligheder,	  vælger	  udvalgets	  medlemmer	  den,	  de	  finder	  bedst	  i	  
sammenhængen.”	  



Udsat	  til	  næste	  møde	  
8) Eventuelt	  	  

Forslag	  om	  at	  vi	  får	  valg	  til	  udvalg	  og	  serviceposter	  øverst	  på	  dagsordenen.	  

Til	  næste	  dagsorden:	  	  
• Godkendelse	  af	  rettet	  referat	  fra	  Kolding,	  november	  2014?	  
• Lydbog	  –	  ebog	  (v/	  MM)	  
• Nyt	  ACA	  lokale	  –	  flere	  møder,	  bogdepot	  osv.	  
	  

9) Fastsættelse	  af	  sted	  og	  dato	  for	  næste	  2	  SGM;	  	  
31.	  maj	  2015	  –	  Fyn	  MM	  finder	  ud	  af	  noget.	  
30.	  august	  2015	  –	  Sjælland	  J	  spørger	  om	  Holbæk	  vil	  stå	  for	  det	  

10) Kort	  evalueringsrunde	  	  
• Noget	  af	  en	  mundfuld	  for	  et	  første	  møde.	  Men	  effektivt.	  Glad	  for	  beslutninger.	  Ønsker	  

mere	  respekt	  for	  mødelederen.	  	  
• Dejligt	  at	  være	  her.	  Prøver	  at	  bevare	  roen	  i	  det.	  Der	  ligger	  meget	  under	  overfladen,	  kan	  

føles	  ubehageligt.	  Godt	  at	  det	  med	  valg	  til	  udvalg/serviceposter	  rykkes	  op	  på	  dagsordenen.	  	  
• Vil	  helst	  glemme	  mødet	  pga	  tidsglidning,	  dårlig	  afslutning.	  
• Blæret	  arrangement.	  
• Taknemmelig	  –	  øver	  os	  i	  at	  være	  i	  uenigheden.	  
• Tak	  for	  service.	  God	  mødeledelse	  trods	  uenighed.	  
• Glæde	  over	  engagement.	  
• Plads	  til	  forbedringer.	  Vi	  lærer	  af	  vores	  egne	  erfaringer.	  Ide	  om	  hvordan	  og	  hvorfor	  vi	  stiller	  

forslagene.	  	  
• Taknemmelighed	  over	  at	  være	  med.	  Ønske	  om	  mere	  enighed,	  men	  det	  er	  som	  det	  er.	  Lidt	  

personfnidder	  –	  se	  på	  løsningen!	  	  
• Har	  følt	  sig	  fraværende.	  
• Fantastisk	  at	  det	  kører	  trods	  uenighed.	  Spændende.	  
• Vil	  komme	  til	  næste	  møde	  –	  flere	  møder	  i	  Kbh.	  
• Glad	  for	  at	  deltage.	  Første	  del	  af	  mødet	  var	  meget	  hård.	  Skriftlig	  navne	  runde	  fremover,	  da	  

det	  tog	  20	  min.	  	  
• Meget	  godt.	  Manglende	  respekt	  for	  punkterne.	  Får	  det	  ubehageligt,	  når	  det	  bliver	  

personligt.	  	  
• Træt	  i	  hovedet.	  Benovet	  over	  deltagelse.	  Savner	  kærlighed	  og	  tillid	  –	  ikke	  gøre	  ting	  

personligt.	  Tid	  der	  lægges	  til	  fællesskabet.	  Ked	  af	  der	  mangler	  føl	  til	  WSO.	  Vi	  skal	  op	  på	  et	  
højere	  plan	  og	  lægge	  vores	  voksne	  barn	  inden	  vi	  går	  ind	  til	  SGM/forretningsmøde.	  Bruge	  
tiden	  mere	  konstruktivt	  mellem	  møderne.	  Brug	  tiden	  –	  læs	  part	  3	  i	  den	  Røde	  bog.	  

• Dejligt	  med	  mange	  mennesker	  –	  men	  noget	  lort,	  summesummarum.	  	  
• Gad	  ikke	  deltage.	  Dejligt	  at	  se	  så	  mange.	  
• Noget	  ligger	  under	  –	  det	  er	  ubehageligt.	  	  
• Mange	  mennesker	  der	  brænder	  for	  fællesskabet.	  Meget	  tid	  brugt	  på	  småtterier.	  
• Godt	  møde,	  men	  svært,	  at	  vi	  ikke	  er	  kommet	  igennem	  det,	  vi	  har	  glædet	  os	  til	  –	  men	  i	  

stedet	  tæsket	  rundt	  i	  procedure	  fejl	  vi	  gjorde	  for	  3	  mdr.	  siden.	  
• Træt	  –	  ubehageligt	  med	  den	  dårlige	  stemning	  
• Svært	  at	  have	  rollen	  som	  mødeleder.	  Får	  følelsen	  af	  at	  være	  barn	  mellem	  mor	  og	  fars	  



uenighed	  i	  en	  skilsmisse.	  Fastholde	  alt	  det	  gode	  vi	  har	  nået	  i	  dag	  –	  frem	  for	  det	  vi	  ikke	  fik	  
nået.	  	  

• Tak	  for	  deltagelse.	  Glad	  for	  at	  komme	  en	  time	  for	  sent.	  Glad	  for	  deltagelse.	  
	  

11) Afslutning	  og	  sindsrobøn	  	  
	  
	  

	  
	  

  


