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Referat af ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM) 
Tid: Søndag, den 30. maj 2021 kl. 13-16.30. 
Sted: via Zoom -  https://zoom.us/j/96069205588 - Kode SGMmaj2021 
 

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). 
Annette JK bød velkommen. Der blev bedt og læst op. 

Det blev besluttet af deaktivere chatten under mødet, for at undgå at chat beskeder forstyrre 
under mødet. Det blev ligeledes besluttet at optage SGM via den funktion, der findes i Zoom. 
Optagelsen vil alene bruges til at skrive referat, og vil blive slettet igen straks efter 
næstekommende SGM, hvor dette mødes referat bliver godkendt. 

 

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

Der var ikke nogen, som stillede op til at være blev valgt til mødeleder, så vi kørte en flad 
struktur. Frank blev valgt til ordstyrer og Zoom cohost, og Annette JK fra Sekretærudvalget fik 
hjælp af Carsten S, som blev valgt til referentsuppleant. 

 

3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).  
Annette JK – Medlem af Sekretærudvalget, FU og Hjemmesideudvalget, samt Webmaster for 
ACA Danmark. 
Joan –  Assisterende SGR fra Ringsted, 8-10 stk. pr. møde. De må være 15 i lokalerne. De har 
mange nykommere og mange gæster udefra. Derudover er Joan medlem af FU, 
Kontaktudvalget, Info-udvalget og Bogslagsudvalget, 
Carsten – SGR for Silkeborgmødet, og medlem af FU, Bogsalg, Konventudvalget og 
Nyhedsbrevudvalget. Det fysiske silkeborgmødet har været lukket længe. Der en nykommer, 
som gerne vil til møde. De forsøgte med en online version af mødet, men der kom ingen ud 
over Carsten. Mødet forsøges genstartet fra mandag. 
Tine – Oversætter The Laundry List Workbook, har hjemmegruppe i Faxe. Tine var nødt til at gå 
før mødets afslutning. 
Frank – Medlem af Hjemmesideudvalget og Telefonserviceudvalget 
Mia – SGR for mødet i Taksigelseskirken, København Ø, mødet har været åben det meste af 
tiden trods covid-19, flere folk er begyndt at komme til mødet (op til 10). Deltagere kan deles 
op i to rum. Gruppen har lige fået ny litteraturansvarlig. 

Anne – SGR for onlinemødet, Torsdag kl. 19. Godt fremmøde. Altid over 10. Tilmeldt den 
internationale mødeliste. Svært med forretningsmøder, og derfor er der mangel på villighed til 
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service. Anne smuttede desuden lidt før mødet afslutning. 
Birgit, Turid og Inga – Suppleant SGR fra ACA gruppen på Færøerne, Tórshavn har tre møder i 
alt, to fysiske møder hhv. onsdag (8-10 deltagere) og lørdag (3-6 deltagere) samt et online (3-4 
deltagere). Der mangler villighed til service. 

Patricia – Gæst – Kom på ca. halvvejs inde i mødet. 

 

Følgende grupper havde sendt en skriftlig status: 

Mandemødet, lørdag (online): 

Mødet kører stabilt. Der er bedring til nykommeren. Der deltager ca. 6-10 personer ved 
møderne. 

Manddemødet, tirsdag: 

Mødet er fysisk fra 1/6 og kører stabilt, med bedring til nykommeren. 

Mødets format er for perioden 1/6 til 10/8-21 ændret til, oplæsning og 

indledning fra 8. Kapitel – Løsningen at blive din egen kærlige 

forælder. Nærmere program kan ses under mødelisten. 

 

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 

Der står ”referat af” i stedet ”dagsorden til” i den udsendte dagsorden til dagens møde. 
Filnavnet er dog korrekt. Der står desuden under pkt. 5 i dagsordenen, at det er referatet af 
SGM den 29. november 2020, som skal godkendes. Det er naturligvis referatet af SGM den 28. 
februar 2021, som er det rigtige. Annette JK beklagede fejlene og håbede ikke, at det havde 
skabt for meget forvirring. Dagsordenen vil blive opdateret, og den opdaterede version lægges 
på hjemmesiden. 
Punkter til Eventuelt. Se mere under punkt 10. 

Med ovenstående rettelser blev dagsordenen godkendt. 

 

5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (28. februar 2021). 
Tine påpegede, at hun i forhold til pkt. er ved at udarbejde en ordbog, da hun har fået at vide 
af tidligere medlemmer af Litteraturudvalget (Jimmy og Hasse), at der ikke eksisterer en 
ordbog. I referatet fra februar står, at der ér en ordbog, men det lader ikke til at være tilfældet. 
Tine laver ordbog og sender til det til SG/Hjemmesideudvalget mhp. at få det placeret et 
centralt sted, så det kan anvendes fremover. 

Som en kommentar til Tines bemærkning, oplyste deltagerne fra Torshavn, at ACA på 
Færøerne har en Gmail, hvor de har deres oversatte dokumenter. Annette JK oplyste SG 
tidligere at besluttet, at der under vores Webhotel på One.com oprettes et arkiv for ACA 
Danmarks SG til bl.a. oversatte dokumenter. Men ellers kan udvalgene bruge Gmail, Slack eller 
hvad der ellers findes af sådanne platforme til interne dokumenter. 

Referatet af SGM, den 28. februar 2021, blev herefter godkendt. 

 

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

Det er brug for frivillige til service i ACA Danmarks forskellige serviceudvalg. Se mere under 
https://www.aca-danmark.dk/servicegruppen/serviceudvalg/  

 

Under hver status punkt for serviceudvalgene vil der blive nævnt hvilke udvalg, der mangler 
frivillige til service. 

https://www.aca-danmark.dk/servicegruppen/serviceudvalg/
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Opstilling til Sekretærudvalget: 
Anne stiller op. Hun har været i ACA siden 2015. Har lavet trin i en workshop, og en ½ 
traditionsworkshop, samt en indre barn workshop. Er SGR for onlinemødet torsdag kl. 19. Går 
regelmæssigt til møder, hvilket særligt Covid-19 har hjulpet til, da der er mange online møder. 
Hun har dog pt. ikke nogen sponsor. SG støttede Anne opstillede og takkede hende for 
villighed til service. 

 

Flere grupper har under pkt. 3 udtrykt, at der mangler folk til service i grupperne. Samme er 
tilfældet i flere af de forskellige serviceudvalg i ACA Danmark. 

Spred gerne budskabet rundt i grupperne, at der er mangler folk til service. Service er utroligt 
vigtigt og en forudsætning for at møderne og servicegrupperne kan eksisterer og fungerer. 
Der er helbredelse i service. SG opfordrer til at man f.eks. læser kap 10 i Rød Bog ”Betydningen 
af service”, side 353-364, samt tradition 9, ligeledes i Rød Bog, side 528-533 . Heraf vil man 
bl.a. kunne læse, at service bedst ydes fra et kærligt sted frem for et medafhængigt sted. 
Endelig beskriver afsnittet Gruppens organisering og procedurer i Rød Bog, side 590-597, de 
typiske serviceposter grupperne normalt har. 

 

På Færøerne påtænker de et møde, hvor emnet er Service. Derefter der vil blive afholdt 
forretningsmøde mhp. fordeling af poster. Desuden blev der spurgt ind til erfaringer med at 
bede WSO om hjælp i forhold til problemer med service i grupper. 

Hertil blev svaret, at da grupperne er selvstyrende, er det op til gruppens fælles Højere Magt 
(gruppesamvittigheden) at tage snakken om behovet for service. Hvis der ikke er villighed 
hertil, må konsekvensen nødvendigvis være, at mødet lukkes. Der kan eventuelt på 
www.adultchildren.org under Free Literature være foldere om service. Ligeledes kan der på 
acawso.org under kategorie Best practises – Member Toolbox være mere information i forhold 
til service i enten grupper eller udvalg. 

 

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, 
og om der eventuelt er brug for flere til service. 

  

a) Kasserer/Økonomiudvalget 
Udvalget består af: Pia (kasserer) og Jan (kasserersuppleant). 
Følgende skriftlige status er modtaget fra Pia (13-06-2021): Efter betaling af trykning og 
forsendelse af de nye Røde Bøger var saldo ved afholdelsen af SGM kr. 68.218,96. 
Siden er der indløbet ca. kr. 4500 i hattepenge, og der er betalt små 500 kr. for boglageret  
i Ringsted. 
 
På SGM spurgte Carsten S ind til, hvad der er kommet ind af hattepenge? Er der behov for 
at sætte fokus herpå? Der kunne eventuelt komme noget om det i det kommende 
nyhedsbrev, f.eks. en opfordring til at give ekstra hattepenge.  
Hertil at Pia sendt følgende oplysning i forbindelse med sin skriftlige status: Jeg kan se, at 
det er hattepenge, når folk skriver det i bemærkning til betalingen. Fordi jeg ikke ved, hvad 
der går ud af bøger, kan jeg ikke matche de beløb uden specifik tekst - hvor det f.eks. bare 

https://www.aca-danmark.dk/servicegruppen/serviceudvalg/
https://www.aca-danmark.dk/servicegruppen/serviceudvalg/
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er MobilePay med en gruppes navn. Men det ordner sig vel, når vi på et tidspunkt får lavet 
en shop til bogkøb via hjemmesiden, så der automatisk genereres faktura, som ligger i 
systemet. 
 

b) Forretningsudvalget 
Udvalget består af: Pia, Annette JK, Hasse, Mikkel, Joan og Carsten S. 
FU har sørget for at få bestilt og leveret 1000 nye danske udgaver af Store Røde Bog. 
Vi kommer derudover til at arbejde videre for, at få bestilt blandt den nye ACA bog The 
Reparenting Guide Book, som vi kan bestille som intergruppe med en økonomisk fordel.  
Der er endnu nogle hængepartier, bl.a. at finde en ny mødedag for FU møder.  
 

c) Sekretærudvalget 
Udvalget består af: Annette JK. 
Der mangler stadig en ekstra person i udvalget, da dette udvalg helst skal bestå af to 
personer, så kontakt gerne udvalget, hvis det kunne have interesse at yde service her. 
Der er i denne omgang kun udsendt referat og dagsorden siden sidste SGM. Andre 
udeståender afventer, at Annette JK får mere tid i kalenderen. 
 
Dette er også et vigtigt udvalg, da udvalget står for opsætning af dagsorden, udarbejdelse 
af referatet.  
 
Anne stiller op til udvalget. Se mere under pkt. 5. 
 
Der bliver ved, at Anne stiller op nu god mulighed for, at opgaven for sekretærudvalget kan 
skæres bedre til, da flere at de procedurer, som sker under f.eks. udsendelse af dagsorden 
og referat meget flettet sammen med det, at Annette JK også er webmaster. Så Anne og 
Annette vil kunne beskrive de rene sekretæropgaver i en slags hvidbog – Sådan arbejder 
Sekretærudvalget, så det fremadrettet bliver nemmere at videregive posten til nye 
medlemmer. 
 

d) Litteraturudvalget 
Udvalget er pt tomt. 
Tine afgav en status om oversættelsen The Laundry List Workbook, men er ikke medlem af 
Litteraturudvalget og varetager derfor ikke udvalgets øvrige opgaver. Det går godt, stødt og 
roligt fremad. Er lidt bagud i forhold til det ønskede. Er pt. ved at oversætte kapitlet om 10. 
tjeklistetræk. Vil prøve at indhente det tabte, men dog uden af presse for hårdt på. 
Herefter skal der læses korrektur (proof reading). Annette JK og Turid har ved sidste SGM 
tilbudt at læse korrektur. 
Carsten S spurgte om den anden tjekliste og de to flipsides af begge tjeklister er oversat? 
For så kunne de blive lagt på hjemmeside til brug for grupperne mv. Men listerne er ikke 
færdigoversat endnu, og der skal også læses korrektur, før det kan gøres. 
Birgit, som har medvirket til oversættelse af litteraturen til færøsk spurgte ind til processen 
for oversættelsen af bogen. Tine svarede på, hvordan det kommer til at foregå med denne 
bog. 
Annette JK gjorde opmærksom på, at ACA WSO’s litteraturudvalg har udarbejdes særlige 
retningslinjer over oversættelse af ACA litteratur. Ved AWC var et møde, som netop 
handlede om oversættelse af ACA litteratur. Det blev optaget og vil kunne downloades fra 
shoppen på adultchildren.org inden længe. Det var mange gode erfaringer at hente fra det 
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møde, som man evt. kunne bruge i Danmark eller på Færøerne.  
 
Derudover har Annette JK oversat folderen To the Beginner In All of Us. Den er til 1. proof 
reading hos Hasse, og herefter vil udkastet blive lagt til høring på hjemmesiden. Derefter vil 
den blive sendt til ACA WSO’s layouter. Herefter vil den blive offentliggjort. 
 
Litteraturudvalgt, er et af de vigtige udvalg, og der er behov for medlemmer til service. Der 
kommer snart en ny ACA bog – The Reparenting Guide Book, så der forestår et større 
oversættelsesarbejde ift. den. Oversættelse er en langsommelig opgave, så hvis flere 
kunne løfte i flok, desto bedre. 
 

e) Hjemmesideudvalget 
Udvalget består af: Annette JK (webmaster), Frank og Pia 
Udvalgets medlemmer har alle været optaget af andre opgaver, hvorfor der kun har været 
afholdt et enkelt udvalgsmøde siden sidste SGM, referatet herfra er på vej. Øvrige referater 
ligger på udvalget side: https://www.aca-
danmark.dk/servicegruppen/serviceudvalg/hjemmesideudvalget/ 
Udvalget har en opgaveliste, hvor alle opgaver er prioriteret og der er sat tovholder på.  
Siden sidst har det mest handlet om at opdatere hjemmesiden, i særdeleshed mødelisten. 
Der er to nye sider på hjemmesiden under fanen ’Mødelisten’, om hhv. ’Registrering af nyt 
møde’ og ’Ændring af møde’. Disse sidder giver lidt vejledning i, hvad udvalget har brug for 
i forhold til opdatering af mødelisten. Der er også link til ACA WSO internationale 
mødeliste. De er nemlig rigtigt mange danske møder, som enten ikke er registreret eller 
opdateret på den internationale liste. Det er uheldigt, da det er vigtigt for prioritereting af 
servicearbejdet i ACA WSO, at de ved hvor der er møder. Så hvis jeres møde ikke er listet 
eller opdateret, så er hermed en venlig opfordring til at få det gjort. 
I forhold til ACA Danmarks to Zoom konti er der pt. oprettet 17 zoom møder, herunder ét 
færøsk møde, og to fysiske møder, som pt. afvikler møderne online. Vær opmærksom på at 
møder skal startes af én, som logger sig ind via en Zoom app. Enten via PC, mobil eller 
tablet. Altså lidt som ved de fysiske møder, hvor nogen skal tage nøglen, for at kunne åbne 
mødet. Det er ikke muligt at starte et møde direkte var sin browser (og ikke via app’en). 
Første gang man bruger et direkte link til et møde, vil man typisk blive spurgt, om man vil 
downloade app’en. Det er derfor en fordel for stabil mødedeltagelse at svare ’ja’ hertil. Der 
opfordres ligeledes til, at grupperne er opmærksom på dette i deres valg af betroede 
tjenere til serviceposter- altså en, der sørger for at lukke mødet op, ved at deltage via 
app’en. 
Husk også at afslutte møderne til tiden – ellers kan det næste møde ikke starte. Alle 
grupperne, der bruger Zoom har fået udleveret hostkoden, så hvis den der påtager sig 
hostrollen ved mødet også kunne sørge for at afsluttet mødet helt, når det er færdig, 
undgår vi, at møder ikke kan starte op. Skriv det evt. i mødernes servicepostbeskrivelser 
eller i mødeguide, så der kommer fokus på. 
Spørgsmål fra Carsten S om en webshop funktion på hjemmesiden. Vi har det på 
opgavelisten, og vi forventer, at Pia ser på det efter sommeren. Bogsalgsudvalget vil blive 
indkaldt til møde, før det endelig afgøres, hvilken webshop, vi skal bruge, da den dels skal 
lette kassererens arbejde (hvem har købt og hvor meget), men kan bruges til lagerstyring 
for bogsalgsudvalget. Endelig skal den også være nem at bruge for i forhold gruppernes 
litteraturansvarlige.  
 

f) Bogsalgsudvalget 

https://www.aca-danmark.dk/servicegruppen/serviceudvalg/hjemmesideudvalget/
https://www.aca-danmark.dk/servicegruppen/serviceudvalg/hjemmesideudvalget/
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Udvalget består af Peter, Joan og Carsten S. 
1000 Røde Bøger er nu ankommet til Danmark. 120 kasser. Prisen er den samme som 
hidtil. Udvalget har ikke valgt at udsende en nyhed herom, så de kunne følge med i forhold 
til bestillingerne. Så nyheden herom siver stille og roligt. 
Der er nu en ny oversættelse af ACA Sindsrobønnen, som i den gamle version af Rød Bog, 
svarede til en ældre version af ACA Sindsrobønnen, som ACA WSO senere gik bort fra. Den 
nye oversættelse svarer nu til den engelske udgave af ACA Sindsrobønnen. 
Generelt har udvalgets arbejde ligget meget stille, dels pga. at der manglede Røde Bøger, 
men også pga. covid-19 nedlukningen af mange af de fysiske møder. 
De prioriterer at sende litteratur til grupperne først. Husk at bruge bestillingskemaet 
(excel). Hvis det er længe siden, at en gruppe har sendt en bestilling, så genfremsend den 
igen, men gerne med en henvisning til den forrige bestilling, så gruppen ikke får dobbelt op 
på bøger. Se mere her: https://www.aca-danmark.dk/litteratur/sadan-bestiller-du/ 
Udvalget skal have bestilt mønter, foruden den nye bog Reparenting Guide Book, hvor det 
skal besluttes hvor mange udgaver, der skal bestilles. Derudover påtænker de at bestille 50 
engelske bøger af The Laundry List Workbook. Derudover er der behov for at have en 
mindre lager af Røde Bøger og Gule Hæfter på engelsk.  
SG støttede, at FU og Bogsalgsudvalget i fællesskab går videre med at få bestilt mønter og 
andre bøger, herunder Reparenting Guide Book. 
 
Der er umiddelbart ikke behov for flere medlemmer i udvalget. Men hvis man har lyst til at 
gå med som føl og lære, hvordan udvalget arbejder, er man velkommen til at kontakte 
udvalget. 
 

g) Kontaktudvalget 
Udvalget består af Joan, Charlotte A og Christian. 
Joan oplyste, at Nanna ikke længere er aktiv i udvalget. Joan vil undersøge, om Christian 
stadig er aktiv. Charlotte A, som blev valgt til udvalget ved sidste SGM, er ikke sat på 
udvalget email, hvilket Annette JK vil sørge for. 
Det er mest nykommere som henvender sig med spørgsmål om at gå til ACA møder. 
 
Man er velkommen til at være føl, men pt. er udvalget fint besat. 
 

h) Infoudvalget 
Udvalget består af Joan og Peter.  
Der har ikke været aktiviteter i udvalget det sidste års tid pga. covid-19, hvorfor udvalget 
ikke har været inviteret til andre 12 trin fællesskabers konventer eller træf, eller 
kommunale eller regionale sundhedsdage eller folkemøder, som f.eks. Stevns træf, Holbæk 
Sundhedsdag og Møns Folkemøde for at informere om ACA programmet (tiltrækning – ikke 
agitation).  
Både Holbæk Sundhedsdag og Møns Folkemøde ligger i år begge den 21. august 2021, hvor 
Peter og Joan desværre ikke kan deltage. Men Joan arbejder for at finde andre, som kan 
deltage i udvalget og som har erfaring med udvalgets arbejde. 
Udvalget modtager gerne forslag til andre begivenheder i andre byer, hvor det kunne være 
en ide at gøre opmærksom på ACA, så kontakt endelig udvalget. 
 

i) Internationalt udvalg 
Udvalget består af Hasse og Mikkel. 

https://www.aca-danmark.dk/litteratur/sadan-bestiller-du/
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Da hverken Hasse og Mikkel ikke var tilstede, sprang vi dette punkt over. 
Der vil senere komme en rapport om ABC, som blev afholdt via Zoom den sidste weekend i 
april 2021. 
 

j) Servicetelefonudvalget 
Udvalget består af Frank og Eva-Marija. 
Der er ikke sket noget siden sidste SGM. Frank mangler at kontakte Widar (tidligere 
medlem af udvalget) mhp. overdragelse af de oplysninger, som Widar samlede ind.  
 
Frank skal også på email til udvalget. 
 

k) Konventudvalg 
Udvalget består af Carsten S og Peter. 
Udvalget er startet op med at holde møder. De arbejder på at finde et godt sted til 
afholdelse af et konvent, sikker på Sjælland, samt det rigtige tidspunkt for afholdelse, f.eks. 
sensommeren, august eller september. Der kommer næppe et konvent i sensommeren 
2021. Endelig arbejder de på at udarbejde et program. 
Der vil kommer en nyhed på hjemmesiden, om der er nogen, som har noget de kunne 
tænke sig at byde ind med til sådan et konvent, f.eks. afholde en workshop. 
Der er behov for service i udvalget, gerne en 3-4 stykker, og der særligt brug for ad hoc 
service under selve afviklingen af konventet. 
 

l) Nyhedsbrevsudvalget 
Udvalget består af Carsten S. 
Man kan nu tilmelde sig nyhedsbrevet. Det skal længere frem på hjemmesiden. Så der 
bliver sendt et nyhedsbrev ud, umiddelbart efter udsendelsen af referatet af SGM. 
Det er et nyhedsbrev om service i SG, men også i forhold til WSO og den Europæiske 
Komité. 
Der behov for 1-2 ekstra medlemmer af udvalget. Der er ikke brug for, at man er skribent 
på nyhedsbrevet, fordi det mest handler om at forfatte en lille tekst, hvor der henvises til 
sider på hjemmesiderne til ACA Danmark, ACA WSO eller ACA Europæiske Komité og 
reklame om events. Indtil udvalget bliver større agerer FU som korrekturlæsere. 

 
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. 
 
Skubbes til næste SGM. 
 

b) Forslag om udarbejdelse af en vejledning om at afholde ACA trinworkshops 
Punktet blev rejst ved SGM i august 2020 – Der blev foreslået, at de gode erfaringer, som 
fællesskabet har, samles i nogle retningslinjer i PDF-vejledning, som workshopsvejledere 
kan tage udgangspunkt i. Punktet blev desuden diskuteret ved SGM i februar 2021. Der 
henvises til referaterne af førnævnte SGM’er. 

 

Mikkel har ikke haft mulighed for at få færdiggjort de forhåndenværende materiale endnu. 
Men så snart det kommer, vil det blive lagt på hjemmesiden. 
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Der er mulighed for afholde trinworkshops online via ACA Danmarks Zoom konti. Det 
kræver dog, at der er ressourcer til at afholde det i form af workshopsvejledere. 
Der er flere engelske online workshops, blandt andet efter den kommende ACA materiale, 
Ready Set Go. Se mere om de forskellige online muligheder på www.acawso.org. 

 

9) Fastsættelse af sted for de 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: 

29. august 2021 – Joan vil spørge om Ringsted gruppen vil være vært. 

28. november 2021 – Carsten S byder ind på mødet på vegne af Silkeborgmødet. 

27. februar 2022 – Et sted i København 

29. maj 2022 – Et sted i Fyn 

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 

 
Vi vil – afhængigt at covid-19 restriktionerne selvfølgelig, så vil vi tilstræbe at afholde det både 
fysisk og med online adgang. Det krævet både god internet adgang og også god lyd (begge 
veje). Anne har en Jabra Speaker/mic, som giver rigtig god lyd – både i det fysiske lokale og for 
dem, som deltager hjemmefra, som vi gerne må låne. Den koster ikke mere end ca. 700 kr. så 
det er ikke noget, som vil ruinere fællesskabet, hvis vi vælger at fortsætte med at afholde SGM 
online. Det er hyggeligt at mødes fysisk, men ved at holde fast i online løsningen, giver det 
mulighed for at dem, som ikke kan møde op fysisk, også kan være med. 
 
Der blev foreslået, at det også bliver afholdt en Rød Bog stafet (gerne med online adgang 
også), hvilket Joan også vil spørge Ringsted gruppen om. 
 
Annette JK mindede om, at der jo ikke er noget i vejen for, at der kan afholdes Rød Bog stafet 
uafhængigt at SGM, f.eks. online.  
 

10) Eventuelt  
Mia – spørgsmål til trinworkshop: Mia og en anden vil gerne arbejde med trinene, og de ønsker 
at finde en erfaren, som kunne være vejleder. Hvordan gør plejer man at gøre det? 
Der blev delt erfaring om, hvordan det plejer at foregå. 
 
Anne – Specielt fokus – møder begrænset adgang – Townhall møde: Anne har deltaget i et ACA 
WSO Townhall møder, om hvordan ACA som fællesskab håndterer møder, hvor der er 
begrænset adgang/speciel fokus, f.eks. kun mænd, kun kvinder mv., men stadig rumme alle. 
ACA er for alle, der kan identificere sig med 3. tradition, men det er også vigtigt at kunne 
deltage i møder, hvor det føles trygt. Anne foreslog, at der kunne komme en nyhed om det i 
det kommende nyhedsbrev. Det næste møde afholdes i august. 
Annette JK oplyste, at man i hjemmesideudvalget faktisk har haft en diskussion om netop dette 
i forbindelse med arbejdet med den nye mødelistedatabase. Vi har tænkt os at stille en 
konkret forslag, når vi er nået lidt længere med mødelistedatabasen. Det er godt med specielle 

http://www.acawso.org/
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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fokusmøder, men det er en del af sygdommen, hvis man udelukker sig selv for at blive positivt 
overrasket. 
Der blev ytret en tak til Anne for at gøre opmærksom på disse Townhall møde. Det blev 
udvekslet lidt erfaringer og meninger om dette, og det er en vigtig diskussion, som vi sikkert 
kommer til at tale meget mere om. 
 
Det var et ønske til bedre søgefunktion på hjemmesiden. Men søgefunktionen kan ikke 
ændres, da den er en integreret del af det WordPress tema, som vi anvender. 
 
Der blev spurgt til, hvor mange aktive grupper er der egentlig i Danmark, for der var jo ikke 
mange SGR’er til stede ved mødet i dag. Der er nok ca. en 50 møder, men om de pt. er aktive 
er lidt svært at sige. Bogsalgsudvalget har også tænkt på det, da de jo lidt kan holde øje med 
hvor mange grupper, der bestiller litteratur. Alle gruppers SGR er velkomne, og strukturen i 
ACA Danmark er, at det er grupperne, som bestemmer. SGR har stemmeret. De, som kun er 
medlem af udvalg har ikke stemmeret. 
 

11) Kort evalueringsrunde  
Et fint og godt konstruktivt møde. Vi var ikke så mange, men formåede alligevel at bruge hele 
mødetiden. Dejligt at se nye ansigter. Selvom det vil være dejligt at se endnu flere. Godt at 
blive opdateret på den vigtige information, om hvad der sker i ACA Danmark og ACA WSO. 

Der er behov for bedre mødeledelse, så diskussioner, der ikke vedrører emnerne på 
dagsordenen, kan vente til efter mødet. 

 

12) Afslutningsbøn og sindsrobøn 
Helt ekstraordinært fik vi Afslutningsbønnen på færøsk. Derefter tog vi den igen inkl. 
sindsrobønnen på dansk. 
 


