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Referat af ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM) 
Tid: Søndag d. 24. februar 2019 kl. 13-16.30. 
Sted: Cafeen i kælderen, Kulturhuset Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse. 
 

Almindelige forkortelser: 

SG: Servicegruppe (servicegrupperepræsentanter og personer valgt til serviceposter) 

SGM: Servicegruppemøde 

SGR: Servicegrupperepræsentant  

SU: Serviceudvalg  

WSO:  World Service Organization (Verdensserviceorganisationen) 

ABC: Annual Business Conference (Den årlige forretningskonference) 

AWC: Annual World Convention (Det årlige verdenskonvent) 

 
Dagsorden: 

1) Velkomst med Sindsrobøn og oplæsning af Foreslået forpligtelse til service (Rød Bog, side 
597). 
Frank fra fredagsgruppen i Ryesgade, som var vært, bød velkommen. Der blev bedt Sindsrobøn 
og læst op fra Rød bog. 

 

2) Valg af mødeleder, ordstyrer, samt en referent og/eller referentsuppleant, hvis 
Sekretærudvalget er helt eller delvist fraværende ved mødet. 
Frank blev valgt til mødeleder. Carsten blev valgt til ordstyrer. Annette og Tanja tog referat. 

 

3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).  

R – Gæst (ønsker at være anonym). 

Annette – Webmaster for ACA Danmark og medlem af Hjemmesideudvalget. Afgående 
medlem af Sekretærudvalget og Forretningsudvalget (FU). 

Niels – Afgående SGR i Holbæk og afgående medlem af FU. 

Tanja – Opstiller til Sekretærudvalget. 

Maj – Opstiller til Fødselsdagskonventudvalget. 

Anette Ø – SGR i Anna Kirke, København. Medlem af Infoudvalget og Ferierejseudvalget og 
opstiller til FU og Fødselsdagskonventudvalget 

Joan – Medlem af Infoudvalget, FU og Kontaktudvalget, samt opstiller til Bogsalgsudvalget. 

Peter – SGR i Ringsted, medlem af Infoudvalget, samt opstiller til Bogsalgsudvalget. 

Kåre – SGR i mandagsgruppen i Hillerød. 

Eva-Marija – SGR i mødet på Christiania. Mellem 4-14 deltagere på møderne, alle serviceposter 
er besat. Der er jævnligt nykommere. 

Mikkel – Medlem af FU og Internationalt udvalg. SGR i fredagsmødet i Koldinggade, 
København. Mellem 15-20 deltagere, alle serviceposter er besat. 

Widar – Opstiller til Servicetelefonudvalget. 
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Hasse – Medlem af Litteraturudvalget, FU H&I-udvalget og Internationalt udvalg. 

Patricia – Gæst. 

Charlotte – SGR i Roskilde. Gruppen er skrumpet. 

Pia – Kasserer for ACA Danmark, medlem af FU og Mødelisteudvalget. 

Carsten – Gæst, kommende SGR i Holbæk-gruppen. 

Kristian – Grupperepræsentant, Ringe. 

Mette – Gæst. 

Carsten – SGR i Silkeborg. 

Frank – SGR for fredagsmødet i Ryesgade. Der er mange nykommere og mange nye i gruppen. 
Der er godt sammenhold. 

Victor – Stiller op til Fødselsdagskonventudvalget. 

Gitte – SGR for mødet i Lindevang Kirke (Elefantgruppen) i København. 

 

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 

Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at pkt. 9 blev accepteret til videre 
behandling trods det, at forslaget ikke var indkommet rettidigt. En tidsplan for mødet blev 
godkendt. 
 

5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (25. november 2018). 

Referatet fra SGM den 25. november 2018 blev godkendt. 

 

6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant). 

- Sekretærudvalg – Tanja opstiller.  

Tanja har 6 mdr. i programmet, og har ikke lavet trin endnu. 

Dette affødte en diskussion, idet der i vores dokument, Servicegruppens arbejde, står at 
det anbefales, at man, når man yder service, arbejder med sin egen helbredelse, altså har 
en sponsor og arbejder med/lever trinene. Desuden bør man have et godt kendskab til 
Traditionerne. Der var mange argumenter for og imod Tanjas opstilling. Der var enighed 
om, at det er vigtigt at passe på fællesskabet og på de nye, der yder service. Annette 
(afgående sekretær) mindede SG om, at det var over et år siden, at hun meddelte, at hun 
ville træde af som sekretær, og at Tanja er den eneste, der har vist interesse for at 
overtage posten. 

Annette tilbød at være servicesponsor for Tanja. Der mindes om, at dette er en opstilling 
og ikke et valg. Med Annette på sidelinje, kan Tanja prøve kræfter med opgaven frem til 
næste SGM, hvilket gjorde, at SG kunne støtte opstillingen. 

- Forretningsudvalget – Anette Ø opstiller.  

Anette Ø ønsker at udsætte sin opstilling til næste SGM i maj.  

- Servicetelefonudvalget – Widar opstiller. 

Widar fortalte om sin ACA-erfaring. Han har været i ACA i 19 år, har lavet trin i både 
workshop og med sponsor. Har deltaget i Indre Barn-workshop. Har tidligere været i SG 
regi i mange år. Var i sin tid bl.a. mødelisteansvarlig og med til at stifte FU. SG besluttede 
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allerede på forrige SGM at oprette udvalget, selvom Widar først kunne deltage på SGM i 
dag. 

Kristian ønskede på mødet at opstille til udvalget. Han har været i ACA i ca. 2 år, og har 
gennemgået trinene. Han har tidligere været telefonvagt i andre organisationer. 

Eva-Marija ønskede på mødet at opstille til udvalget. Hun har været i ACA i 7 år, og har 
lavet trin, og har været kontaktperson for den nu nedlagte mandagsgruppe på Christiania. 
Har desuden erfaring med rådgivningsarbejde. 

SG støttede alle tre opstillinger. 

- Bogsalgsudvalget – Joan og Peter opstiller. Se desuden pkt. 8, b. 
Peter har været mange år i programmet og har lavet trin. Peter har lavet rigtigt meget 
service i både AA og ACA. Peter passer sine møder. 

Joan har været 7 år i programmet, og har lavet service i SG i 6 år. Har lavet trin og er 
sponsor. 

Carsten fra Silkeborg ønskede på mødet også at stille op til Bogsalgsudvalget. Han har 
været 10 år i ACA, og har lavet trin.  

SG støttede alle tre opstillinger. 

- Litteraturudvalget – Alice opstiller. 

Alice mødte ikke op til mødet, og kan derfor ikke opstille. Punktet skubbes til næste SGM. 

- ACA Fødselsdagskonvent – Anette Ø, Maj, Henryette, Per, Morten, Christian & Victor 
opstiller. Se desuden pkt. 8, d. 
Kun Anette Ø, Maj og Victor var til stede. Desuden ønsker Carsten fra Silkeborg også at 
opstille til udvalget. 

Det blev dog besluttet først at behandle dette punkt, efter gennemgang af pkt. 8. d. 

- Infoudvalget 

På mødet blev Victor opstillet til Infoudvalget. Se desuden pkt. 7, i. 
 

7) Status/orientering fra SU. 

a) Kassérer/Økonomiudvalget 
Siden sidst har Pia betalt vores restgæld på de royalties, som vi skyldte WSO for købte 
bøger. Derfor er der atter mulighed for at bestille trykning og levering af den danske 
oversættelse af Strengthening My Recovery (Meditationsbogen). Vores årlige 7. 
traditionsbeløb på 5000 kr. er betalt til WSO, og der er bestilt og købt flere lille hæfter. 
 
Resultatet for 2018 er negativt, men vi have allerede i 2017 taget højde herfor. Regnskabet 
er vedlagt som bilag 1. 
 
SG har tidligere besluttet, at der altid skal være en buffer på 30.000 kr. til rådighed på ACA 
Danmarks konto. I forbindelse med trykningen af Meditationsbogen, vil det undtagelsesvist 
være nødvendigt at fravige den beslutning. Dog vil pengene via salget komme hurtigt ind 
igen, hvorfor SG gav kassereren mandat til at overskride bufferbeløbet. 
 

b) Forretningsudvalget (FU) 
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FU (som nu består Pia, Hasse, Mikkel, Joan, idet Annette og Niels afgår) har siden sidste 
SGM bestilt trykning af nye lilla hæfter. Derudover har udvalget i samarbejde med 
Internationalt udvalg, arbejdet på en aftale med WSO om trykning af Meditationsbogen. 
 

c) Sekretærudvalget 
I forbindelse med udsendelse af dagsordenen til dette SGM, har der været et samarbejde 
med Tanja, som opstiller til Sekretærudvalget, så erfaringer kunne videregives. Annette 
står til rådighed i overdragelsen af sekretærposten, i det omfang der er brug for det. 
Da det er hjemmesideudvalget, der varetager vores mailservere, er det i samråd med FU 
besluttet, at opdateringen af SG's kontaktoplysninger til grupperne (SGR eller kontaktmail), 
samt til udvalgene fremadrettet flyttes over til Hjemmesideudvalget. Der udestår en 
opdatering af dokumentet Servicegruppens arbejde, hvilket Annette vil stå for, men hun 
har ikke kunnet nå det inden dette SGM. 
 

d) Litteraturudvalget 
Der er blevet arbejdet med en produktionsplan for trykningen af den danske oversættelse 
af Meditationsbogen – forventeligt i april. Den vil blive tryk i det europæiske format for 
paperback (softcover). Det er det format, som WSO planlægger at lave i hele Europa, så det 
er nemt at skifte sprog fra trykning til trykning. Der er tale om en god kvalitet, hvorfor WSO 
garanterer, at det nok skal holde til dagligt brug. Vi kan dog godt få den i en hardcover 
udgave, hvis vi ønsker det. Men det vil selvfølgelig betyde, at den bliver dyrere. Hasse 
ønsker at få SG’s holdning til, hvordan han skal gå videre i forhandlingerne med WSO. 
Prisforskellen vil være mellem 110 kr. og 140 kr. i udsalgsprisen. Der er et forventet budget 
på 50.000 kr. 
 
Der var mange forskellige personlige holdninger til størrelse, og for og imod softcover hhv. 
hardcover. Men da prisforskellen ikke er så stor, var der mest stemning for en hardcover 
løsning og i det format, som er standard i Europa. Der var støtte fra SG til, at Hasse træffer 
en god løsning for ACA Danmark. 
Der var desuden SG’s støtte til, at det er okay, at vi kommer under vores bufferbeholdning. 
Grupperne opfordres til at sende deres overskud ind til ACA Danmark. Der er erfaring for at 
bidrag stiger, hvis man beder om lidt ekstra til en bestemt sag – i dette tilfælde trykningen 
af den danske oversættelse af Meditationsbogen. Flere grupper har erfaring for, at der 
kommer flere hattepenge ind, hvis 7. tradition også kan betales via MobilePay. 
 

e) Hjemmesideudvalget 
Der har siden sidste SGM være mange henvendelser om opslag til hjemmesiden. Vi er nu 
også omfattet af GDPR reglerne, hvilket har betydning for vores alias mails. Videresendelse 
af mails vil først være aktivt, når modtageren af mailen har bekræftet dette.  
Tidligere webmaster, Peter er nu helt ude af udvalget. Webhotellet er således overført til 
Annette. ACA Danmark har ikke et CVR nr., hvorfor det skal være en fysisk person, som skal 
stå som ”ejer” af Webhotellet. Betaling for Webhotel varetages ligeledes af Annette med 
efterfølgende afregning hos Kassereren, sådan som det foregik under Peter. 
Annette er blevet udarbejdet to vejledninger, som handler om at registrere et møde samt 
opdatere informationerne om et møde på den internationale mødeliste på 
www.adultchildren.org. Disse er sendt til gennemlæsning hos Pia i Mødelisteudvalget. Når 

http://www.adultchildren.org/
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de er rettet til, vil de blive lagt på hjemmesiden, og besked herom sendt ud til grupperne. 
Derudover er der blevet ryddet op i gamle forældede oplysninger, ligesom flytning af filer 
fra det gamle Yahoo-arkiv stadig pågår.  
 

f) Mødelisteudvalget 
Mødelisten opdateres løbende, dog typisk i weekenden. Så skriv i god tid. 
 
Der var et ønske om, at der ved SGM blev givet en status på opstart af hhv. nedlæggelse af 
møder siden sidste SGM, så man kunne få et overblik over mødeudviklingen. 
 

g) Bogsalgsudvalget 
Der har ikke været et egentligt udvalg, hvorfor der ikke er noget at afrapportere. Men der 
er under 8.b et forslag om at flytte boglageret til Ringsted, samt der er i dag blevet opstillet 
friske kræfter til udvalget. 
SG takkede Kåre for at have kørt den midlertidige ordning, hvor grupperne har kunnet 
afhente litteratur ved lageret i Hillerød, mens afklaring omkring bogssalget kunne falde på 
plads. 
Carsten (fra Silkeborg) tilbød at have et minilager i sit hjem i Silkeborg, hvilket, SG vurderer, 
kan arrangeres internt i udvalget. 
 

h) Kontaktudvalget 
Modtager ca. 1 mail pr. uge. Flest mails fra nykommere. 
 

i) Infoudvalget 
Udvalget har ikke været ude siden sidste SGM. 
ACA er igen i år inviteret til Stevns Træf, 2. weekend i juni, hvor Infoudvalget deltager og 
arrangerer ACA møder. 
Anette Ø har løbende haft kontakt med AA’s CPH12 gruppen om CPH12 i marts, da der var 
en stor succes for ACA at deltage ved sidste CPH12. Først besluttede CPH12 gruppen, at de 
ikke ville have ACA med mere. Sent er det dog blevet besluttet, at ACA alligevel gerne må 
deltage. Det kan Anette dog ikke, hvorfor CPH12 gruppen egenrådigt har spurgt Victor, om 
han vil stå for møderne den dag, hvilket Victor har sagt ja til. Men Victor er ikke medlem af 
Infoudvalget eller udpeget af SG til denne opgave og agerer derfor ikke på SG’s (ACA 
Danmarks) vegne. AA’s CPH 12 gruppen taler ikke for ACA, så AA’s CPH 12 gruppens 
handling er i strid med ACA’s traditioner, idet der her sættes personer over principper. Hvis 
andre Fællesskaber ønsker, at ACA deltager i deres arrangementer, må de kontakte 
Infoudvalget. Der blev desuden udtrykt undren over, at Infoudvalget ikke har samarbejdet 
om ACA’s eventuelle deltagelse i denne sag. 
Det blev dog forslået, at Victor kunne opstille til Infoudvalget, hvilket kan gjorde (se pkt. 7), 
ligesom Peter og Joan mente, at de godt kunne deltage ved CPH12. 
 
Som en afsluttende bemærkning til snakken om CPH12, blev det nævnt, at et udvalg altid 
har mulighed for at konsultere FU mellem SGM, hvis der er behov for at få ud udvidet 
gruppesamvittighedsbeslutning eller der er afgørelser, som ikke kan vente til næste SGM. 
  

j) Internationalt udvalg 
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Udvalget kunne berette om et øget Europa-fællesskab i ACA. Hasse deltager i ACA WSO 
Host Committee, som finder byer til kommende ABC og AWC. Derudover har han hyppig 
kommunikation med WSO i forhold til litteratur. 
Hasse og Mikkel deltager i ABC og ønsker at bo billigt i Malmø, hvilket de ønsker SG’s støtte 
til og fik. 
Mikkel har fået en mail fra WSO om ACA Teen, som ønsker at få et overblik over landenes 
erfaringer med eller ønsker om at starte ACA Teen op. Der er mulighed for at få materiale, 
så som mødeguide til teen-møder. 
Husk, at alle gruppe kan udpege en SGR (delegated group representative), og dermed 
deltage i ABC. Husk, at man skal registrere sig om delegeret, hvilket gøres via ABC og AWC 
hjemmesiden: https://www.acaworldconvention.org/ 

 
Udvalget opfordrede desuden alle ACA’er med mulighed for det at deltage i AWC. Der er 
masser af workshops, møder, speaks samt en masse helbredelse og erfaringer at høste. 
 

k) H&I udvalget 
Der mangler medlemmer, og der har ikke været møder i lang tid. Det burde ligge som et 
underudvalg under Infoudvalget. Forslag herom kommer på til næste SGM. 
 

l) ACA ferierejseudvalget 
Ca. 30-35 har kontaktet udvalget og vist interesse for rejsen. Der var et informationsmøde i 
september i København, hvor ca. 15 deltog. Der var tilbud om informationsmøder i andre 
dele af Danmark, hvilket dog ikke blev relevant. I alt rejste 7 afsted, heraf kun én fra 
København. Der var ACA-møder hver dag på nær én dag. Der var ved rejsens afslutning et 
evalueringsmøde, hvor der var enighed om, at det havde været en god tur og at det havde 
været fantastisk at være afsted.  
 

m) Servicetelefonudvalget 
Udvalget er ved at afdække tekniske løsninger. Telefonen skal jo primært kunne modtage 
opkald og om muligt kunne viderestille til den, som har vagten. 
Der skal udarbejdes en ”mappe” med svar, så man sikrer en ensartethed i besvarelsen af 
henvendelser. Der skal tages beslutning om, hvornår telefontiden er. Dette arbejder 
udvalget videre med. 
 
Det blev præciseret, at der vigtig, at det er erfarne folk med god helbredelse, som bestrider 
opgaven med at besvare telefonen. 
Under dette punkt ønskede Kristian og Eva-Marija at opstille til udvalget, se pkt. 7. 
 

n) Ad-hoc udvalg: Afklaring af om ACA Danmark har opbrugt tilladelse til trykning af danske 
version af Grøn Bog og Hvidt Hæfte, jf. referat fra SGM, aug. 2017 – Dette punkt afventer 
Sekretærudvalgets oprydning af Yahoo-arkivet, hvor der måske vil dukke dokumenter op, 
som kan bruges til at afdække, om vi endnu har mulighed for at trykke flere grønne bøger 
og hvide hæfter med den kontrakt, som ACA Danmark i sin tid har indgået med Venner i 
Helbredelse (Friends in Recovery). 
 

https://www.acaworldconvention.org/
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Der har været kontakt med det trykkeri på Fyn, som har trykt de seneste versioner af Grøn 
Bog og Hvidt Hæfte. Men masterne, som der er blevet trykt efter, forefindes ikke mere. Det 
vil derfor dels blive meget dyrt at få udarbejdet nye mastere, og dernæst var det 
trykkeriets opfattelse, at der desuden ville være behov for at sikre trykkerettigheder på ny, 
hvilket ligeledes er dyrt.  
Det konkluderes derfor, at eftersom Grøn Bog og Hvidt Hæfte ikke er ACA fællesskabs 
godkendt materiale, arbejdes der ikke længere med at få genoptrykt Grøn Bog og Hvidt 
Hæfte. Ad-hoc udvalget nedlægges derfor. 
 

8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt. 
 
a) Genopstilling vs. udskiftning på posterne i serviceudvalg – Dette punkt blev stillet ved 

SGM, aug. 2017. Det blev ved SGM, nov. 2018 besluttet at udskyde punktet til januar 2019. 
Der var dog ved fristen for indsendelse af forslag mv. til nærværende SGM (24. jan. 2018) 
ikke indkommet et konkret forslag.  
 
Det blev besluttet, at punktet udgår. Det blev påpeget, at kontinuitet i servicearbejdet er 
vigtigt, hvorfor at service i de enkelte udvalg ikke nødvendigvis skal være begrænset af en 
fast tidsperiode.  
 

b) Bogsalgsudvalget – Et nyt funktionelt udvalg skal nedsættes. I forbindelse med SGM, maj 
2018 har Ringsted gruppen vist interesse at stå for gruppen. Ved SGM, nov. 2018, oplyste 
Joan, fra Ringsted gruppen, som gruppen stadig ønsker at yde service, at der undersøges 
mulighed for lagerplads nær Ringsted. 
 
”Det skal besluttes, om ACA’s Boglager skal flyttes til Ringsted: Nettolager. Der er tale om 
et rum op 9-10 m2 til 800-900 kr./mdr. Hertil kommer forsikring for 100.000 kr. til 48 
kr./mdr. Der er adgang til lageret døgnet rundt. Rummene er fugtsikret. Der er ingen 
binding/opsigelsesfrist. Se desuden pkt. 6.” 
 
SG besluttede at ACA’s boglager flyttes til Ringsted. Joan går videre med at få en aftale 
med Nettolager i hus i samarbejde med Pia. Derudover bad Kasseren Kåre om at opsige 
den nuværende aftale om boglager i Hillerød. 
 

c) Forslag om nedlæggelse af ACA Rejseudvalget 
Der er indkommet to uafhængige forslag om at nedlægge ACA Rejseudvalget fra Gitte og 
fra Holbæk-gruppen (Se mere information i dagsordenen). 
 
Vi nåede ikke punktet, hvorfor det tages op på SGM i maj. 

 
d) Det foreslås at der stiftes et ACA Fødselsdagskonvent-udvalg 

1) OPSTILLING TIL UDVALGET: Se pkt. 6. 
2) TIDSPUNKT FOR AFHOLDELSE: Afholdelse fast hvert år, 3. weekend i august måned 

(ændres kun såfremt lokaler ej kan bookes), næste gang 17/8 – 2019. 
3) NAVN TIL BEGIVENHEDEN: ACA Fødselsdagskonvent 
4) STED: Afholdes fast på Kofoed Skole (såfremt den ej kan bookes: Lindevang Kirken / 
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Frederiksberg). 
5) ØKONOMI – UDLÆG: At udlæg til afholdelse af fødselsdagen fremadrettet bliver fastsat 

til kr. 10.000,- 
6) ØKONOMI – DELING AF OVERSKUD: Deling af overskud fordeles 50/50 mellem ACA 

Danmark og fødselsdags konventet. Konventet råder herefter selv over de 50 % (af 
overskuddet) og sigter fremadrettet efter at blive økonomisk selvfinansierende. 
Overskud opbevares altid hos ACA/kasseren. 

  
Vi nåede ikke punktet, hvorfor det tages op på SGM i maj. 

 
9) FORSLAG INDKOMMET EFTER DEADLINE FOR INDKOMNE FORSLAG 

SG har besluttet af forslag til et SGM skal være indkommet en måned før SGM, det vil til dette 
SGM sige 24. januar 2019. 
Nedenstående forslag fra Taksigelseskirkens gruppe er indkommet den 26. januar 2019. Dog er 
det ekstraordinært sat på dagsordenen, da ACA ABC & AWC i Malmø afholdes i april 2019, og 
næste SGM først er den 26. maj 2019.  
Det er derfor op til SG, om forslaget skal behandles på SGM. 
 
”Taksigelseskirkens gruppe vil foreslå et punkt til dagsorden. 
Vi ved godt det er lidt sent, men så kunne det komme med under evt. 
Forlaget er at aca-ere, der vil lave service i Malmø til april, får togbiletten betalt.” 
 
SG mener ikke, at dette er en ACA Danmark opgave. Det er ACA Sverige, som afholder AWC, og 
det er dem, som efterspørger service. Derfor henvises der til ACA Sverige.  
 

10) Eventuelt  
Kåre meddelte, at han ønsker at opstille til H&I udvalget, hvilket kommer på dagsordenen for 
SGM i maj. 
Carsten fra Holbæk henviste til, at ACA støtter sig til AA’s traditioner, og at man her havde 
bedre erfaringer med at uddelegere opgaver til grupper fremfor at nedsætte udvalg. 
Det blev desuden nævnt, at det kunne være en god ide, at punktet om fastsættelse af sted og 
dato for de næste SGM lå før Eventuelt. Dette vil Sekretærudvalget sørge for at tilpasse i 
dagsordenen fremadrettet. 
 

11) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;  
26. maj, 2019 – Fyn – Kristian fra Ringe undersøger om gruppen vil være vært. Besked skal 
sendes til Servicegruppen. 

25. august, 2019 – Sjælland – Holbæk gruppen afholder SGM i august. 

24. november, 2019 - Jylland – Silkeborg afholder SGM i november. 
23. februar, 2020 – København – Forslag modtages gerne og kan sendes til Servicegruppen. 
 

12) Kort evalueringsrunde  
Ærgerligt, at der var punkter, som ikke blev nået, særligt når de var indgivet rettidigt. 

Godt møde, men det kunne være rart, at vi under status kun brugte tid på at informere om, 
hvad er der sket i udvalget siden sidste SGM. Hvad et udvalg har af ansvarsområder står på 
hjemmesiden eller i dokumentet, Servicegruppens arbejde, og behøver således ikke at blive 
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gentaget SGM efter SGM efter SGM. 

Dejligt at deltage, men for meget unødvendig snak. 

Dejligt at kunne bidrage. Vi er kommet lagt omkring. 

Det var langt, men ikke så hektisk, som da de sluttede kl. 16. 

Det kan være svært at vide, hvornår man som gæst kan bidrage til diskussionen. Her er det 
vigtigt med en mødeleder, som tør stoppe diskussioner, der kører i ring. 

Vi har været omkring nogle svære, men nødvendige diskussioner. 

Tak for støtten. 

 

13) Afslutningsbøn og sindsrobøn. 

Mødet blev sluttet med 2 x bøn.  
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Bilag 1 til pkt. 7.c – Centrale regnskabstal for ACA Danmark, 2018. 
 
Saldo på ACA’s konto var ved årets udgang 65.464,83 kr. – dette var efter betaling af al skyldig 
Royalty til WSO for trykning af danske bøger og trinhæfter, og efter indkøb af 1.000 stk. nye lilla 
hæfter til bogsalget. 
  
Årets indtægter var på i alt 108.896,88 kr., fordelt på 28.322,93 kr. som er mærket som 
hattepenge/7. tradition, og 80.573,95 kr., som enten er mærket som bogkøb eller ikke er mærket. 
 
Årets udgifter var på i alt -115.626,18 kr., heraf udgør leje af boglager -11.797,50 kr., samlet 
indkøb af litteratur til ACA Danmark udgør -62.801,10 kr. og øvrigt servicearbejde udgør -
41.027,58 kr. (dette dækker 7.tradition til WSO for både 2017 og 2018, Afvikling af 4 SGM, 
udsendelse af litteratur til grupperne, transportdækning, repræsentation af ACA 
Danmark/deltagelse af internationalt udvalg i konferencer i Canada og England samt gebyrer for 
bank, hjemmesidehosting m.m.) 
 
Hermed var årets resultat et lille (men bevidst valgt af SGM i november) underskud på -6.729,30 
kr.  
 
I service,  
Pia S, Kasserer 
 
 


