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Referat af ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM) 
Tid: Søndag, den 29. november 2020 kl. 13-16.30. 
Sted: via Zoom 
 

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). 

Carsten S bød velkommen, og der blev bedt og læst op. 

 

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

 

3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).  
Annette JK – Webmaster for ACA Danmark, medlem af Hjemmesideudvalget. 
Widar – Medlem af Servicetelefonudvalget. 
Tine – Oversætter for Litteraturudvalget 
Carsten S – Medlem af FU, Bogsalgsudvalget, Konventudvalget, Nyhedsbrevsudvalget. SGR for 
Silkeborg mødet. Der er kommet mange nye, men de hænger ikke ved. 
Frank – Hjemmesideudvalget og SGR for fredagsmødet i Ryes Cafe, ca. 6 pr gang, mange 
nykommere, som dog ikke kommer igen. 
Ida – SGR, Torshavn, Færøerne (onsdag, søndag og et onlinemøde om mandagen). 
Turid – Gæst fra Torshavn, Færøerne 
Charlotte – SGR, Torsdagsmødet i Roskilde, som kæmper for overlevelse, mange nykommere, 
men de kommer ikke igen. 
Mikkel – Medlem af FU og Internationalt udvalg. SGR for fredagsgruppen i Davids kirken på 
Østerbro. Der kommer typisk 8-15 pr gang, Der er plads til op til 24 deltagere, alle 
serviceposter er besat om end der dog er gang i overdragelsen af poster. Mikkel stopper som 
SGR for gruppen med udgangen af året. 
Joan – Medlem af Kontaktudvalget, Info-udvalget og Bogsalgsudvalget. SGR- suppleant for 
mødet i Ringsted. Mødet har mange medlemmer. 

 

Fra Holbæk gruppen var der følgende status: 

”Holbæk gruppen er igen lukket, da vores lokaler ikke må benyttes pga. corona. Siden sidst har 
der været åbnet igen, men mødedeltagelsen, var ca. halveret til 5/10 personer pr møde”. 
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Fra mødet ACA Brødre - Løsning Tak / Roskilde, tirsdage kl. 19.00-20.30 & på Zoom lørdage kl. 
9.00-10.15 fra der følgende status: 

”HELBREDELSE I GRUPPEN 

Gruppen fungerer super godt, der er god stemning og masser af helbredelse. Der bliver taget 
særdeles godt imod nykommeren. Endvidere er der mange sponsorere, der sponsorerer 
programmet. Alle serviceposter er besat. Gruppen vækster, der er ca. 10 personer ved hvert 
møde. Gruppens Zoom møde kører ligeledes super godt.  

Gruppen har afholdt 2 meget vellykkede weekend manderetreats. 

SERVICE I ACA’S EUROPA KONVENT - SPONSORSKAB 

Gruppen har fremsendt konventet ideer til sponsor relaterede aktiviteter, (herunder hvordan 
det kan gøres endnu lettere at finde en sponsor, samt at blive klædt på til at blive sponsor), og 
har valgt Victor (SGR) til, at søge om optagelse i konventet”. 

 

Endelig havde Aabenraa gruppen indsendt skemaet Nyt fra Grupperne – Se bilag 1. 

 

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 

Mikkel gjorde opmærksom på, at der manglede et punkt på dagsorden, som SG ved sidste 
møde besluttede skulle diskuteres denne gang. Det drejer sig om en vejledning til at afholde 
ACA trinworkshops. SG besluttede, at dette kommer på som punkt til næste SGM. 

Desuden står der fejlagtigt ”Referat” i stedet for ”Dagsorden” i overskriften af den udsendte 
dagsorden. Dog er fil navnet korrekt. 

Mikkel foreslog, at der inden længe (gerne inden jul) bliver afholdt et online 
gruppesamvittighedsmøde for hele ACA fællesskabet i Danmark for at høre, om der er mere SG 
kan gøre for fællesskabet her under Covid-19. SG besluttede at tage forslaget op under pkt. 8. 
c. 

Herefter blev dagsordenen godkendt. 

En revideret version af dagsordenen vil blive lagt på hjemmesiden. 

 

5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (30. august 2020). 
Rettelse til 7 d – Hasse er er blevet valgt til formand for ACA Europa Kommittéens 
Litteraturudvalg. En revideret udgave af referatet vil lægges på hjemmesiden. 

 

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

- Sekretærudvalg – Annette JK, kan vælges. Det ene medlem af sekretærudvalget er 
automatisk medlem af FU, hvorfor Annette, hvis hun vælges, også bliver medlem af FU. 

Annette JK blev valgt. 

OBS - Der er brug for endnu et medlem til sekretærudvalget. 

 

På mødet var der følgende opstillinger, som SG støttede: 

- Kontaktudvalget – Charlotte stillede op til udvalget, og kan vælges på næste SGM 

- Servicetelefonudvalget – Frank, som har arbejdet med servicetelefon i et andet fællesskab, 
stillede op til udvalget, og kan vælges på næste SGM. 
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7) Status/opdatering fra SU. 

a) Kasserer/Økonomiudvalget 
Medlemmer: Pia (kasserer) og Jan (kasserersuppleant). 
Der var afbud fra Pia, men hun havde sendt en skriftlig status: 
”Saldo er 146.355 kr. Alt omkring registrering af Jan i banken har stået stille pga sygdom 
her, men jeg håber på at være 'tilbage i drift' inden jul. Vil SG tage stilling til årets bidrag til 
WSO, eller fortsætter vi med de sædvanlige 5000 kr?” 
 
SG tilsluttede sig, at vi sender kr. 5000 som 7. traditionsbidrag til ACA WSO, som vi plejer. 
 
Deltagerne fra Færøerne spurgte, om de i stedet skulle sende 7. tradition til ACA WSO. I 
dag sender de til ACA Danmark. 
Grupperne er selvstyrende og kan derfor også selv bestemme, om overskuddet fra 7. 
tradition sendes til ACA WSO eller til ACA Danmark.  
 
I ACA Danmark, bidrager 7. tradition til betaling af faste afgifter, så som boglager, 
webhotel, zoom konto og porto samt til indkøb af de danske versioner af ACA’s litteratur 
samt af mønter. 
 

b) Forretningsudvalget 
Medlemmer: Pia, Mikkel, Hasse, Carsten, Joan og Annette JK.  
Udvalget mødes hver den 1. søndag i måneden online. Siden sidste SGM har de taget 
stilling til dato og sted for SGM. Der er blevet talt om status på bestilling af et nyt oplag af 
Store Røde Bog, samt mønter. ACA WSO har nu fået ansat en ny graphic designer, så 
arbejdet med at få den danske version af Store Røde Bog kan komme videre. Der kan dog 
pt. ikke siges noget konkret om, hvornår der igen kan købes Røde Bøger på dansk. 
Der er blevet oprettet CVR nr., så FU kan gå videre med at få etableret sig som ACA 
Danmarks bestyrelse, da det er et krav, at vi både har CVR nr. samt en bestyrelse, når vi har 
en bankkonto. Først når det er på plads kan Jan (kasserersuppleant) blive tilknyttet ACA 
Danmarks bankkonto. Pt er det kun Pia, som har adgang. 
Endelig skal der besvares en mailhenvendelse om ACA onlinemøder, der låner CODA 
Danmarks zoom konto. 
 

c) Sekretærudvalget 
Medlemmer: Annette JK. 
Indtil nu har Annette JK på SG’s vegne varetage visse opgaver i Sekretærudvalget, mens 
dette var tomt, og har derfor alene udarbejdet dagsordener og referatet samt sendt disse 
ud til grupperne. 
Men nu hvor hun igen er valgt til udvalget, vil hun tage fat på at få opdateret dokumentet 
Servicegruppens arbejde, hvilket også er en af udvalgets opgaver. Desuden vil hun en hvid 
bog for udvalget arbejdsopgaver, så det bliver nemt at overtage opgaven for fremtidige 
medlemmer af udvalget. 
 

d) Litteraturudvalget 
Medlemmer: Jimmy. 
Tine som er uddannet cand.ling.merc. og er statsautoriseret translatør og tolk i engelsk 
dansk, dansk engelsk er i færd med at oversætte The Laundry Lists Workbook. 
Oversættelsesarbejdet blev i gang sat efter aftale med Hasse, da han endnu sad i udvalget. 
Tine er dog ikke interesseret i at blive medlem af udvalget. 
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Hun forventer, at selve oversættelsen LLW er færdig i sommeren 2021. Herefter skal der 
ske redigering og korrekturlæsning, først af Tine selv, derefter af andre. 
Annette JK og Turid tilbød at læse korrektur, når arbejdet er klar dertil. Det forventes at 
kunne ske omkring oktober 2021. 
Tine ser også gerne, at grupper som fx anvender LLW på møderne, også kunne få tilbudt en 
version af udkastet til den danske oversættelse for at se, hvordan den fungerer i praksis. 
Dette vil der komme mere information om, når tid er. 
 
SG takkede Tine for det store arbejder, hun indtil nu har lagt i oversættelsesarbejdet. Tine 
lovede at holde SG/FU informeret om arbejdet. 

 
e) Hjemmesideudvalget 

Medlemmer: Annette (Webmaster), Frank og Pia. 
Udvalget mødes typisk online efter behov og har prioriteret og fordelt opgaverne imellem 
sig. Frank tager sig af det mere tekniske og arbejder pt med at udvikle en ny 
mødelistedatabase. 
Annette tager sig af diverse opslag og rettelser på hjemmesiden, særligt om mødelisten, da 
de opgaver nu er blevet lagt ind under Hjemmesideudvalget, og da Pia pt ikke er 
disponible. 
 
I forhold til opbygningen af mødelisten er København og Københavns omegn slået sammen 
til København og omegn, på anmodning fra Søborggruppen, som oplevede at folk ikke 
kunne finde dem. 
 
Der arbejdes på en infoside om ACA Danmarks Zoom konto, men første udkast, som var 
sendt til kommentering hos FU, må revideres, da det er kommet frem, at mange tror, at 
det er ACA Danmark, som står for online møder. Der er derfor behov for at forklare, at 
online møder er præcis som fysiske møder. Eneste forskel er, at man sidder bag sin 
PC/mobil og ikke i et mødelokale. 
 
Gruppen fra Aabenraa har indsendt følgende bemærkning i dokumentet Nyt fra 
Grupperne:  
” Jeg har undret mig over, hvordan det kan lade sig gøre at mails der omdirigeret til mig, 
kan læses og besvares af ’vores'/ acas ’internetansvarlige'. Jeg synes det er udfordrende for 
anonymiteten for en mulig nykommer at opleve svar fra udenforstående. I dette tilfælde 
sågar fejlinformation, hvilket selvfølgelig er ret forvirrende og i sidste ende kan skræmme 
utrygge Nykommere. Alt i mens jeg har forståelse for at fejl kan optræde, synes jeg ikke det 
er synliggjort at henvendelser til grupperne, der omdirigeres via aca mailsystem, er frit 
tilgængelige og kan læses. Jeg foreslår, der udarbejdes information om, hvem der har 
adgang til at læse disse mails til vores lokale gruppe, hvem der har adgang til at læse mine 
svar/ hvis nogen og hvem der har ret til at læse med. jeg foreslår at vi undersøger dette i 
forhold til persondataloven, som jo også skal være overholdt. Det er personlige 
oplysninger, der deles i disse mails og utrygt ikke at vide, hvem der læser med og eventuel 
besvarer.” 
 
Det er Annette og Frank fra Hjemmesideudvalget, som har adgang til ACA Danmarks 
Webhotel. Annette forklarede, at der findes to typer mails tilknyttet ACA Danmarks 
webhotel. Den ene type er en egentlig mailkonto. Den anden type er en såkaldt aliasmail, 
hvor alt der sendes til en sådan mail automatisk videresendes til den eller de emails, som 
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må være tilknyttet aliasmailen. Mail, der bliver sendt til den pågældende alias mail, bliver 
ikke gemt nogen steder i ACA regi. Det, der sendes til en aliasmail, havner således kun i 
indbakken hos den/dem, der står til at modtage mails sendt til alias mailen. Svar på en mail 
modtaget via en aliasmail, modtager kun den/dem, som svares til.  
Aabenraa gruppen har en alias mail. 
En aliasmail kan ikke eksistere uden en mail at videresende til. Derfor har det været 
procedure, at der i forbindelse med skift af kontaktpersoner tilknyttet en gruppes aliasmail, 
hvor oplysning om ny kontaktperson afventede, at tilknytte en særlig ACA emailkonto, der 
dels genererer et autosvar med besked om, at gruppen pt. står uden kontaktperson, dels 
videresender til webmaster, til gruppens aliasmail, mens der blev afventet email oplysning 
på ny kontaktperson. 
Denne procedure blev indført af Hjemmesideudvalget, støttet af Mødelisteudvalget (før 
dette udvalg blev lagt ind under Hjemmesideudvalget), dels for at hjælpe nykommeren, 
dels for ikke at skulle bruge tid på at nedlægge og senere igen oprette gruppens aliasmails, 
hvilket også indebærer rettelser på hjemmesiden og opdatering af mailsliste. 
I forhold til Aabenraa gruppen blev den særlige ACA email, dog ved en fejl ikke slettet, efter 
Aabenraa gruppens nye kontaktpersons email vár blevet tilknyttet aliasmailen. Det blev 
først opdaget, da en henvendelse til gruppen, sendt både til gruppen og til webmaster via 
den særlige ACA email, blev besvaret at begge parter. Da det blev opdaget, har Annette 
straks undskyldt fejlen, både over for gruppen og nykommeren samt fjernet den særlige 
ACA email fra Aabenraa gruppens aliasmail. Det er således kun gruppens kontaktperson, 
der modtager mails sendt til gruppen. 
 
Hjemmesideudvalget har set i lyst af Aabenraa kommentar besluttet på sit seneste møde, 
at nedlægge den særlige ACA mailkonto. Hvis grupper med aliasmail ved fjernelse af 
videresendelse til tidligere kontaktperson ikke samtidigt kan oplyse ny kontaktpersons 
email, vil aliasmailen slettet – både fra ACA Danmarks Webhotel samt fra hjemmesiden. 
Den vil efterfølgende kunne oprettes igen, hvis gruppen ønsker det. 
SG tog udvalgets forklaring til efterretning og tilsluttede sig udvalgets beslutning om 
ændret procedure. 
 

f) Bogsalgsudvalget 
Udvalget består af Peter, Carsten og Joan. 
Rød Bog er som bekendt udsolgt i september 2020. Så det har også været begrænset, hvad 
der ellers er blevet solgt siden da. 
Ved en lageropgørelser pr. 1. oktober 2020, og de seneste 8½ måned salg ser således ud: 
 

Store Røde Bog 120 0 

Gult Hæfte på dansk 56 244 

Styrkelse af min Helbredelse 
(Meditationsbogen ) 

98 507 

Jubilæumsudgaven af Big 
Red Book (på engelsk)  

1 6 

Gult Hæfte på engelsk 0 71 

The Laundry Lists Workbook 24 24 

Det Lilla Hæfte 123 513 

  
g) Kontaktudvalget 
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Udvalget består af Joan, Nanna, Christian og Charlotte. 
Der kommer primært henvendelser fra Nykommere. 

 
h) Infoudvalget 

Udvalget består af Joan og Peter 
På grund af Covid-19 er der ingen aktivitet for tiden. Udvalget har derfor brugt ventetiden 
på at købe visitkortholdere til standen. 
 

i) Internationalt udvalg 
Udvalget består af Hasse og Mikkel. 
Mikkel tager en pause fra ACA WSO arbejde bortset fra nogle enkelte underudvalg. 
Derudover er han gået ind i Intergruppen ACA Netherlands, som står for en masse engelske 
online møder, hvor også ACA’ere fra Danmark deltager. Her hjælper han til. Intergruppens 
navn bliver bl.a. ændret, så det får bedre karakter af det internationale islæt, møderne har. 
Der er deltagerer fra det meste af verden. 
Hasse laver fortsat service som Literature Chair i den europæiske komite og samarbejder 
med WSO's bestyrelse og de europæiske intergrupper omkring europæiske udgivelser og 
oversættelser. Hasse er siden november desuden tiltrådt som Vice Chair i WSO's 
Translation Committee og i European Committee.  Hvis nogen har interesse i internationalt 
servicearbejde eller spørgsmål kan Hasse kontaktes på ec-litchair@acawso.org. 
 

j) Servicetelefonudvalget 
Medlemmer: Widar og Eva-Marija. 
Widar meddelte, at han af personlige desværre bliver nødt til at stoppe i udvalget. 
Der har ikke været kontakt mellem ham og udvalgets andet medlem.  
Widar har samlet en del erfaringer fra andre fællesskabers servicetelefonudvalg. Det blev 
aftalt, at Widar taler sammen med Frank, som stiller op til udvalget, så alle oplysninger kan 
overdrages. 
 

k) Konventudvalg 
Medlemmer: Carsten og Peter. 
Der er grundet covid-19 ikke sket yderligere. 
 

l) Nyhedsbrevsudvalget 
Medlemmer: Carsten. 
Carsten er ved at være klar til at sende nyhedsbrevet ud. Platformen MailChimp anvendes, 
både til abonnenter af nyhedsbrevet, og til at udsende det. Der skal dog lige foretages 
korrekturlæsning at første nyhedsbrev, før det sendes ud. SG besluttede, at det FU gør. 
Desuden er der behov for, at der kommer en såkaldt widget på hjemmesiden, så ACA’ere 
kan tilmelde sig nyhedsbrevet via ACA Danmarks hjemmeside. Dette skal 
Hjemmesideudvalget stå for. Carsten sender de nødvendige oplysninger til 
Hjemmesideudvalg. Om nødvendigt holdes et møde mellem de to udvalg, så det kan 
komme på plads. 
Carsten oplyste desuden, at han agter at sende nyhedsbreve ud umiddelbart efter 
udsendelsen af referat fra SGM. Dette tilsluttede SG sig. 
 

8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkter. 
 
a) Forslag om ændring af procedurer for medlemskab af serviceudvalg  

mailto:ec-litchair@acawso.org
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Det blev besluttet ved SGM i maj 2020, at FU skulle udfærdige et konkret forslag, SG kan 
tage stilling til. 
 
FU arbejder endnu på et konkret forslag, som ikke var klar til SGM her i november 2020. 
Punktet går derfor videre til SGM i februar 2021. 
 

b) Forslag fra Bogsalgsudvalget: At udvalget må sælge til enkelt-personer, såfremt der kan 
fremvises dokumentation for betaling (litteratur samt porto) 
Begrundelse: Med de mange online-møder kan det være svært at kunne få fat i litteratur (5. 
Trad = kunne give det videre). Tanke: Mon det strider imod vores kontrakt med WSO? 
 
Der var en mindre bekymring om, at opgaven med også at sende bøger ud til 
enkeltpersoner, foruden til grupperne, kan virke overvældende, og at det måske kunne 
betyde, at det bliver sværere at finde nye medlemmer til udvalget. 
Men SG nåede frem til, at blot fordi det nuværende bogsalgsudvalg har overskud til 
opgaven, behøver det ikke at danne præcedens for kommende bogsalgsudvalg. 
 
SG vedtog derfor, at Bogsalgsudvalget må sælge til enkeltpersoner mod fremvisning af 
dokumentation for betaling af det indkøbte, herunder porto. 
 

c) Forslag om afholdelse af et online gruppesamvittighedsmøde for hele ACA fællesskabet i 
Danmark 
For at høre hvordan grupperne og ACA medlemmerne har det her under Covid-19. Er der 
mere SG kan gøre for fællesskabet her under Covid-19. 
 
SG støttede forslaget og bad FU om at gå videre med det. Foruden at høre ind til grupperne 
og medlemmernes behov, kunne der samtidigt informeres om vores nye Zoom konto og 
om den service, der stadig finder sted, trods Covid-19. 

 

9) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM  

SG besluttede, at SGM altid afholdes på den sidste søndag i måneden i hhv. februar i 
København, i maj på Fyn, i august på Sjælland og i november i Jylland. 

 

Næste SGM afholdes derfor den 28. februar 2021 i København. Fredagsgruppen i Ryes Cafe 
tilbød at være vært ved næste SGM, hvilket SG takkede for. Såfremt det ikke er muligt at holde 
SGM face to face, vil det afholdes via Zoom. Gruppen vil desuden afholde et Rød Bogs stafet 
enten face to face eller online alt efter Covid-19 situationen, hvilket SG også takkede for. 

 

De øvrige datoer og steder for afholdelse af SGM i 2021 er således: 

30. maj 2021 – Fyn. 

29. august 2021 – Sjælland. 

28. november 2021 – Jylland. 

Interesserede grupper kan melde sig som værtsgruppe ved skrive til sekretaer@aca-
danmark.dk. 

Sekretærudvalget har udarbejdet en folder om at afholde SGM, som kan findes her: http://aca-
danmark.dk/wp-uploads/2016/03/How_to_do_SGM.pdf 

 
 

mailto:sekretaer@aca-danmark.dk
mailto:sekretaer@aca-danmark.dk
http://aca-danmark.dk/wp-uploads/2016/03/How_to_do_SGM.pdf
http://aca-danmark.dk/wp-uploads/2016/03/How_to_do_SGM.pdf
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10) Eventuelt  
Medlemmerne fra Færøerne ville gerne høre mere om workshop, hvilket flere tilbød at tale om 
efter mødets afslutning. 
Der lød en stor tak til Widar for det arbejde, som han har lagt i at prøve at få Servicetelefonen 
op at køre. 
 

11) Kort evalueringsrunde  
Dejligt møde, spændende at være med, dejligt at se medlemmerne fra Færøerne. 

 

12) Afslutningsbøn og sindsrobøn 
Mødet blev afsluttet med bøn. 
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Bilag 1 

 

Nyt fra grupperne  

  

Vi beder dig fortælle lidt om, hvordan I har det i jeres gruppe, så servicegruppen, og dermed også 

ACA-grupperne i hele Danmark, kan høre nyt fra jer – høre jeres erfaring, styrke og håb, og høre 

om jeres eventuelle behov for støtte.  

  

Hvilken gruppe repræsenterer du/I?  

  

 Aabenraa  

  

Hvor mange plejer der (ca.) at komme til møde?  

  

 Vi er nu 5 ’faste’, vi startede 2 personer 1 dec 19. 

  

Hvor mange af disse er nykommere (ca.)?  

 Alle har tidligere haft relation  til andre aca grupper. 

  

  

Hvordan går det i gruppen?  

 Vi er selvfølgelig ramt af covid 19 restriktioner, hvilket selvfølgelig er ærgerligt i en så spæde 

start. Der er sket en omfordeling af serviceposter, således at alle er engageret.  

  

  

  

  

Er der serviceposter, der ikke besat?  

 nej 

  

  

  

Er der andet – f.eks. gode erfaringer?  
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Er der punkter, jeres gruppe gerne vil have sat på SGM-dagsordenen næste gang?  

  

 Jeg har undret mig over, hvordan det kan lade sig gøre at mails der omdirigeret til mig, kan læses 

og besvares af ’vores'/ acas ’internetansvarlige'. Jeg synes det er udfordrende for anonymiteten for 

en mulig nykommer at opleve svar fra udenforstående. I dette tilfælde sågar fejlinformation, 

hvilket selvfølgelig er ret forvirrende og i sidste ende kan skræmme utrygge Nykommere. Alt i 

mens jeg har forståelse for at fejl kan optræde, synes jeg ikke det er synliggjort at henvendelser til 

grupperne, der omdirigeres via aca mailsystem, er frit tilgængelige og kan læses. Jeg foreslår , der 

udarbejdes information om, hvem der har adgang til at læse disse mails til vores lokale gruppe, 

hvem der har adgang til at læse mine svar/ hvis nogen og hvem der har ret til at læse med. jeg 

foreslår at vi undersøger dette i forhold til persondataloven, som jo også skal være overholdt. Det 

er personlige oplysninger, der deles i disse mails og utrygt ikke at vide, hvem der læser med og 

eventuel besvarer.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


