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Referat af ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM) 
Tid: Søndag, den 28. februar 2021 kl. 13-16.30. 
Sted: via Zoom -  https://zoom.us/j/96069205588 - Kode SGMfeb2001 
 

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). 

Pia bød velkommen. Det blev læst op og bedt.  
 

2) Valg af mødeleder, ordstyrer, samt en referent og/eller referentsuppleant, hvis 
Sekretærudvalget er helt eller delvist fraværende ved mødet. 

Pia blev valgt til mødeleder. Patricia blev valgt til ordstyrer. Annette JK fra Sekretærudvalget 
skrev referat. Frank blev valgt til referentsuppleant. 
 

3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).  
Pia – Kasserer og medlem af FU og Hjemmesideudvalget 

Patricia – Gæst 

Charlotte – SGR for torsdagsgruppen i Roskilde. Mødet er pt. lukket pga. Covid-19, og de 
venter på at måtte åbne op igen. 

Joan – SGR for mandagsgruppen i Aabenraa – 5-6 faste medlemmer. 

Line – SGR for onsdagsonlinegruppen kl. 17, mange deltagere, omkring 15 hver gang. Gruppen 
har før været en del af søndagsonlinemødet kl. 15, men er nu blevet en selvstændig gruppe. 

Linda – SGR for søndagsonlinegruppen, kl. 15. Mødet var for et år siden ved at uddø, men 
takket være Covid-19, er der nu 10-15 hver gang. Gruppen har før brugt CODA’s Zoom konto, 
og også haft 3 hverdagsmøder. Men nu er alle fire møder kommet over på ACA Danmarks 
Zoom konto, og er blevet selvstændige grupper. 

Anne – SGR for torsdagsonlinegruppen, kl. 19. Der er ca. 10 hver gang. Gruppen har før været 
en del af søndagsonlinemødet kl. 15, men er nu blevet en selvstændig gruppe. 

Gaia – SGR for tirsdagsonlinemødet kl. 17, godt fremmøde. Gruppen har før været en del af 
søndagsonlinemødet kl. 15, men er nu blevet en selvstændig gruppe. 

Mia – SGR for et lørdagsmødet i Taksigelseskirken i København. Mødet har været åbent trods 
Covid-19 restriktioner, da de har adgang til to rum og derfor kan dele mødet op. 

Frank – Medlem af Hjemmesideudvalget. Har tidligere været SGR for fredagsmødet i Ryesgade, 
København. Men dette møde er nu lukket helt ned, da der ikke længere var opbakning til det. 

Annette – Webmaster og medlem af Hjemmesideudvalget, Sekretærudvalget og FU. 
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Victor – SGR for tirsdagsmandemødet i Roskilde. Der er ca. 10 hver gang. Gruppen havde 
oprindeligt to møder, tirsdagsmandemødet og lørdagsonlinemandemøde. Men de to møder er 
nu skilt i to separate grupper. Tirsdagsmødet er et speakermøde. 

Mikkel – Medlem af FU og Internationalt udvalg. Afgået SGR fra fredagsmødet i Davidskirken i 
Koldinggade på København Ø. Under Covid-19 er mødet gået midlertidigt online med 15-20 
deltagere pr. gang. 

Eva-Lotte – Gæst. 

Carsten S – SGR for Silkeborgmødet. Det er lukket pga. Covid-19, og gruppen har forsøgt sig 
med online møder, hvilket dog ikke er gået så godt. Normalt er det 5-6 deltagere, men der har 
kun været op til 2 deltagere online. 

 

Derudover var der kommet følgende input fra Carsten L, SGR for Holbæk gruppen, som ikke 
havde mulighed for at deltage i dag: 
”Der har ikke været møder i gruppen siden sidst. Hvilket jo også har betydet at der ikke er 
drøftet emner til SGM med gruppen. Hvilket jo må betyde at der i dag ikke er grundlag for at 
beslutte noget.” 

 

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 

Dagsordenen blev godkendt med den rettelse til pkt. 5, at det der er tale om godkendelse af 
referatet af SGM 29. november 2020, og ikke 30. august 2020, som der står i den udsendte 
dagsorden. 

 

5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (29. november 2020). 
Referat af SGM, 29. november 2020 blev godkendt. 

 

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

- Kontaktudvalget – Charlotte kan vælges. Hun blev opstillet ved SGM i november 2020. 

Charlotte blev valgt. 
 

- Servicetelefonudvalget – Frank kan vælges. Han blev opstillet ved SGM i november 2020.  
Frank blev valgt. 

 

7) Status/opdatering fra SU. 

OBS - alle udvalg har en serviceside på ACA Danmarks hjemmeside: https://www.aca-
danmark.dk/servicegruppen/serviceudvalg/  

Her kan man dels se, hvilke opgaver udvalget løser, samt finde kontaktoplysninger til udvalget. 

  

a) Kasserer/Økonomiudvalget 
Pia er kasserer, Jan er kasserersuppleant.  
Der er pt. lige knap kr. 163.000. Saldoen afspejler, at vi er ved at indkøbe et nyt batch røde 
bøger. Der er i 2020 heller ikke brugt penge til internationale rejser i regi af ACA WSO, eller 
den Europæiske Komité, som ellers er sædvanen. Nu bliver alle faste udgifter, så som 
boglagerplads, webhotel, domæne hos Hostmaster og Zoom konti betalt via ACA Danmarks 
betalingskort, som Pia har fået oprettet. 
 

https://www.aca-danmark.dk/servicegruppen/serviceudvalg/
https://www.aca-danmark.dk/servicegruppen/serviceudvalg/
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b) Forretningsudvalget 
FU består af Pia, Annette JK, Mikkel, Carsten S, Joan og Hasse 
Udvalget mødes hver måned, og der ligger referater af møderne på FU’s serviceside.  
FU har i mangel af et eksisterende Litteraturudvalg arbejdet på at få gjort den reviderede 
udgave af Rød Bog klar til trykning ved at tjekke, om opsætningen var tilfredsstillende, 
samt ændre et afsnit om registrering af møder på hhv. ACA Danmarks mødeliste samt ACA 
WSO’s mødeliste. 
Der er arbejdet på at få udfærdiget et forslag til, hvordan valg til serviceudvalg kan være. 
Det kommer på som forslag til SGM i maj. 
Der er også blevet arbejdet for at afholde et online gruppesamvittighedsmøde, men det er 
ikke klart endnu. Ligeledes har FU er heller ikke kommet videre med opgaven omkring 
etablering af en bestyrelse, hvilket foreninger med CVR nr. skal have, og som er afgørende 
for i forhold til vores konto i banken. Da Pia ikke har kunnet deltage i de seneste FU møder, 
afventer denne opgave.  
 

c) Sekretærudvalget 
Udvalget består af Annette JK. 
Ud over udsendelse af referat og dagsorden siden sidste SGM, har Annette JK påbegyndt 
opgaven med at opdatere dokumentet Servicegruppens arbejde. Der er også planer om at 
udarbejde en Hvid Bog om udvalgets arbejdsopgaver, så der er et udgangspunkt for nye i 
udvalget. 
 

d) Litteraturudvalget 
Udvalget er pt. tomt. 
Tine, som er i færd oversætte The Laundry List Workbook kunne ikke deltage i dagens 
møde. Hun har skriftligt oplyst, at hun holder tidsplanen for oversættelsen, og at hun er i 
gang med at udforme en ACA-ordbog så fremtidige oversættelser vil blive lettere. 
Mikkel oplyste, at der allerede en oversættelsesordbog, som tidligere medlemmer af 
litteraturudvalget må have. Blot så der ikke bliver brugt tid på noget, som allerede er lavet. 
Måske Hasse har den. Det vil Annette JK undersøge.  
På baggrund af en tidligere SGM beslutning, har Annette JK oversat folderen Emotional 
Sobriety, og Hasse har læst korrektor. Derefter har folderen været i høring på 
hjemmesiden i 4 uger. Der kom ingen bemærkninger til oversættelsen, hvorfor den nu er 
sendt til WSO’s layouter, så den kan sættes pænt op. Herefter kommer den på 
hjemmesiden. 
Derudover har Annette JK oversat foldere To the Beginner in Us All, som er sendt til 
korrektur hos Hasse. Den vil komme i høring på hjemmesiden snarest muligt. 
 

e) Hjemmesideudvalget 
Udvalget består af Annette JK (webmaster), Frank og Pia 
Der er siden sidste SGM afholdt 3 udvalgsmøder. Referater af møderne ligger på udvalgets 
serviceside.  
Udvalget (særligt Frank) arbejder på en egentlig mødelistedatabase i form af et WordPress 
plugin, som er udviklet til 12 Trins Fællesskaber. I den forbindelse har vi talt om typer af 
møder. Særligt hvis man ønsker er opstille restriktioner for, hvem der må deltage. I 
princippet bør alle ACA møder være tilgængelig for alle voksne børn, som ønsker at komme 
sig over eftervirkningerne af at være vokset på i en dysfunktionel familie. Vi påtænker at 
stille et forslag til næste SGM, som Fællesskabet kan tage stilling til i forhold til, hvad der 
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retfærdiggør et ACA møde, samt hvis man ønsker at begrænse adgangen til et møde, hvilke 
overvejelser bør man så skulle gøre sig.  
Dernæst er udvalget ved at gøre klar til at få et plugin tilføjet hjemmesiden, så man vil 
kunne tilmelde sig ACA Danmarks nyhedsbrev. 
Vi har kig på et plugin til en webshop, som vi vil se nærmere på, da det vil lette både 
bogsalgsudvalget og kassererens arbejde. 
Endelig vil Annette JK, der som Webmaster er personligt knyttet til både ACA Danmarks 
domænenavn og webhotel, gerne ændre det til, at være tilknyttet ACA Danmark, nu da vi 
har fået CVR nr. Domænenavn og webhotel, skal således tilknyttes CVR nr. Det vil vi se på 
at få flyttet. 
Endelig kan det oplyses, at der dagsdato er 14 ACA møder, som benytter ACA Danmarks to 
Zoom konti. 
 

f) Bogsalgsudvalget 
Udvalget består af Carsten S, Peter og Joan 
Der er et hovedlager i Ringsted og et i Silkeborg. Der er ikke så meget aktivitet. Dels på 
grund af Covid-19, dels på grund af de udsolgte Røde Bøger. Udvalget skal have kontakt 
med Pia for at kunne bestille flere mønter og øvrig litteratur. 
 

g) Kontaktudvalget 
Udvalget består af Joan, Charlotte, Christian og Nanna 
Udvalget var ikke repræsenteret ved mødet, men Joan havde sendt en skriftlig rapport. 
Der har siden sidste SGM kun være få henvendelse om møder. 
  

h) Infoudvalget 
Udvalget består af Joan og Peter 
Udvalget var ikke repræsenteret ved mødet, men Joan havde sendt en skriftlig rapport. Der 
har ikke været aktiviteter grundet Covid-19 restriktioner, men udvalget har haft et møde 
med en læge, der vil lave et arrangement for læger, hvor de gerne vil have, at ACA 
Danmark laver et indlæg og fortæller om ACA (når det bliver muligt). Lægen kontakter 
udvalget, når planerne er lidt mere på plads. Udvalget forestiller sig, at der til 
arrangementet vil være behov for 4 ACA medlemmer til at dele erfaring, samt 
efterfølgende have god tid til at snakke med så mange som muligt. Udvalget mener selv, at 
det vil være med til at udbrede budskabet om ACA rigtig meget. 
 

i) Internationalt udvalg 
Udvalget består af Mikkel og Hasse. 
Det er pt. Hasse, som er mest aktiv i international udvalgsarbejde i form af bl.a. sin rolle 
som formand for Litteraturudvalget i den Europæiske Komité. Mikkel meddelte, at ABC vil 
blive afholdt den 24. og 25. april 2021. AWC vil blive afholdt weekenden efter dem 1. og 2. 
maj 2021. 
Der er mere information om begge arrangementer på denne side: 
https://www.acaworldconvention.org/ 
 
Der er mere information om ABC på denne side på ACA WSO’ serviceside: 
https://acawso.org/category/abc2021/ 
 
Alle grupper, som har ladet sig registrere på ACA WSO’s mødeliste og derfor har et mødeid-
nr. kan stemme ved ABC. Annette JK gjorde opmærksom på, at rigtigt mange danske 

https://www.acaworldconvention.org/
https://acawso.org/category/abc2021/
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møder ikke er registreret på ACA WSO’s mødeliste. Men det kan nås endnu. Se mere via 
denne side: https://www.aca-danmark.dk/registrering-af-nyt-moede/ 
 

j) Servicetelefonudvalget 
Udvalget består af Frank. Og måske også af Eva-Marija, men da hun ikke har deltage i SGM 
siden, ved vi det ikke med sikkerhed. 
Udvalgets tidligere medlem, Widar, har samlet en del materiale. Frank har aftalt med 
Widar, at dette materiale bliver overdraget, nu da Frank er blevet valgt til udvalget. 
 

k) Konventudvalg 
Udvalget består af Carsten S og Peter. 
Covid-19 er den store årsag til, at der ikke er sket så meget. Udvalget har brug for flere 
medlemmer. 
 

l) Nyhedsbrevsudvalget 
Udvalget består af Carsten S. 
I samarbejde med FU er der blevet foretaget test af nyhedsbrevet, som anvender 
platformen MailChimp til håndtering af både abonnenter og udsendelse af nyhedsbreve. 
Carsten S håber på, at det første nyhedsbrev kan komme ud her efter dette SGM. 
Da der kun er ét medlem af udvalget, vil nyhedsbrevet blive sendt ud i test til FU, som så vil 
kunne læse korrektur, før endelig udsendelse. 

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

 
a) Forslag om ændring af procedurer for medlemskab af serviceudvalg  

Det blev besluttet ved SGM i maj 2020, at FU skulle udfærdige et konkret forslag, SG kan 
tage stilling til. FU har diskuteret det, men er ikke klar med et konkret forslag. 
 
Punktet går videre til SGM i maj 2021.w 
 

b) Forslag om udarbejdelse af en vejledning om at afholde ACA trinworkshops 
Punktet blev rejst ved SGM i august 2020 – Se referatet fra mødet. Der blev foreslået, at de 
gode erfaringer, som fællesskabet har, samles i nogle retningslinjer i PDF-vejledning, som 
workshopsvejledere kan tage udgangspunkt i.  
 
Mikkel opsummerede diskussionen fra SGM i august 2020, som også fremgår af referatet 
derfra. Tanken er, at en vejledning kunne være en hjælp til fremtidige ACA trinworkshops. 
Mikkel har i sin funktion af repræsentant for Internationalt udvalg i flere tilfælde forklaret 
den danske workshop model, som er ret unik, idet den ikke anvendes andre steder. Der er 
således stor interesse for modellen. Mikkel har indsamlet materiale baseret på de 
erfaringer, der ligger fra workshops fra Hvidt hæfte. Hvidt Hæfte er ikke ACA konference 
godkendt litteratur, men har dog en brugbar tidsplan og rammer omkring afvikling af 
workshops. Så på baggrund af dette materiale har Mikkel udarbejdet en tidsplan, samt en 
mødeguide, som kan anvendes til afholdelse af trinworkshops efter Gult Hæfte. Dog er 
materialet på engelsk, da det skulle bruges internationale. Det vil Mikkel oversætte.  
 
Ready Set Go materialet er godkendt af WSO, og ligger online. Materialet forefindes pt. 
kun på engelsk. Der startes jævnligt online workshops på engelsk, som man kan deltage i. 
Herfra kan vi måske også finde inspiration. Det er dog Danmark, som er har den største 

https://www.aca-danmark.dk/registrering-af-nyt-moede/
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erfaring i at afvikle workshops. Men den historisk set ligget på ganske få personer. Det er 
dermed begrænset, hvor mange workshops få vejledere kan afholde. Således er det ret 
begrænset, hvor mange ACA’ere disse workshops er tilgængelige for. Det er mest 
Københavner arrangementer.  
 
Der er stor støtte til at få udarbejdet et samlet vejledning, som kan gøres tilgængeligt for 
hele ACA Danmark. Der er mangel på sponsorere, så jo flere der med hjælp fra en 
vejledning kan stå for afvikling af en trinworkshop desto bedre. 
 
Der er også tidligere blevet diskuteret, hvem der har ansvaret for at starte workshops op. 
Man kan som helt ny jo ikke vide, at man kan lave trin i en workshop, hvis man ikke får det 
at vide. Opgaven ligger meget naturlig i regi af SG, sådan at forstå, at SG kan samle 
erfaringerne i en vejledning, og lægge denne på en side på hjemmeside om opstart af 
trinworkshop. På den måde løfter vi de tilgængelige erfaringer ind i den fælles 
gruppesamvittighed. Det besluttedes, at FU vil være tovholder herfor.  
 
Men vores Zoom konti er der mulighed for at afvikle online trinworkshops. Der skal dog 
være villighed til service, hvis der jævnligt skal starte nye trinworkshops op. Service sker 
ikke af sig selv, og afholdelse af trinworkshops vil kræve langvarig forpligtelse. 
 
Det blev derfor besluttet, at der ved gruppesamvittighedsmødet for hele fællesskabet, som 
FU er ved at arrangere, skal være et punkt på om behov for trinworkshops. 
 
Der blev også snakket om oprettelse af en vejlederbank, enten på hjemmesiden eller 
eventuelt via Kontaktudvalget. Det vil i så fald skulle udarbejdes et konkret forslag herom. 
Det blev nævnt, at det var vigtigt at være påpasselig og undgå medafhængighed i forhold 
til at melde sig selv til en sådan vejlederbank, da det vil være uheldigt. Der blev også 
snakket om mulighed for en side på hjemmeside om sponsorskab. Diskussionen om 
sponsorskab bør dog være et punkt for sig selv. Der er mangel på sponsorer, og der var 
anerkendelse af, at det pt. er svært at finde en sponsor, især som følge af manglende 
fysiske møder pga. Covid-19. Så der er flere nykommere, som selv forsøger sig med at lave 
trinene. Der blev henvist til kap. 11 i Rød Bog, hvori ACA-sponsorskab er nærmere 
beskrevet. Det blev også nævnt, at der helt generelt er mangel på sponsorer i ACA, da det 
ikke at føle sig værdifuld og dermed føle sig uegnet til at være sponsor, er en generelt 
voksent barn problematik. 
 

c) Forslag om Start-bogpakke til nyoprettet ACA gruppe 
Bogsalgsudvalget foreslår, at en Start-bogpakke indeholder en Stor Rød Bog, Styrkelse af 
Min Helbredelse (Meditationsbogen) samt Voksne Børns Tolv Trin (Gult Hæfte). 
Udvalget foreslår samtidigt, at det er en gave til den nystartede ACA gruppe fra 
Fællesskabet. 
 
SG har for meget længe siden besluttet, at ACA Danmark som en gave til nyopstartede 
grupper sender en Start-bogpakke. Der har dog eksisteret tvivl om, hvad en Start-bogpakke 
skulle indeholde. Derfor har Bogsudvalget stillet forslaget. 
 
SG støtter forslaget. 
 
Grupper, som er startet for længe siden, men som ikke har modtaget en Start-bogpakke, vil 
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også kunne bestille Start-bogpakken, hvis gruppen vurderer, at den har brug for den til 
afvikling af gruppens møder.  

 

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

SGM afholdes altid på den sidste søndag i måneden i hhv. februar i København, i maj på Fyn, i 
august på Sjælland og i november i Jylland. Dog kan Covid-19 gøre, at det må afholdes via 
Zoom. 

 

Datoer og steder for afholdelse af de fire næste SGM’er er således: 

30. maj 2021 – Fyn 

29. august 2021 – Sjælland. 

28. november 2021 – Jylland. 

27. februar 2022 - København 

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 

 
Da der ikke har været deltagere fra Fyn ved de sidste mange SGM’er, besluttede SG, at SGM 
den 30. maj 2021 afholdes via Zoom. 
 

10) Eventuelt  
Victor, som er SGR for tirsdagsmandegruppe i Roskilde, oplyste, at gruppen har budt ind med 
tre trinworkshops, bl.a. om sponsorskab, til det kommende Europæiske Konvent, som det pt. 
ikke vides, hvornår afholdes. 
 
Der blev spurgt til copyright, i forhold til om man som onlinegruppe i gruppens eget drev må 
lægge billeder op af ACA tekster, fx billeder af dagens tekst fra Styrkelse af min helbredelse. 
Der henvises til ACA’s Copyright Policy: https://acawso.org/copyright-policy/ 
 

11) Kort evalueringsrunde  
Dejligt møde, super at vi får snakket om det, der vigtigt. Dejligt at være med. God tone og gode 
dialoger. Dejligt med så mange nye repræsentanter. Der er mange udvalg, men mange 
gengangere, så der er brug for flere til service.  
Uhensigtsmæssigt at chatten er blevet brugt så meget under mødet. Det tangerer tværsnak. 
Skal vende sig til at der bliver diskuteret ved SGM, når man fra almindelige møder er vant til at 
tale til, for og om sig selv. 
 

12) Afslutningsbøn og sindsrobøn 
Der blev afsluttet med bøn 

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
https://acawso.org/copyright-policy/

