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AL-ANONS ERKLÆRING:
Lad det begynde med mig.

Nårsomhelst og hvorsomhelst et menneske
rækker ud efter hjælp,

lad altid Al-anons og Alateens
hånd være der, og - lad det altid begynde med mig.
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Status som forening

Kære fæller,

Dette brev er en orientering omkring emnet ”omregistrering til forening”, som HSR (Hovedservice-
rådet) og serviceudvalgene - på vegne af grupperne og Al-Anon Danmark - har arbejdet med henover 
sommeren og efteråret i 2020.

Siden SK2020 har HSR haft travlt med at få formuleret og vedtaget de nye vedtægter i forbindelse med 
Al-Anon Danmarks om-registrering fra at være et Klubfællesskab til en Forening. 

Baggrund for tiltaget

Baggrunden herfor er - helt lavpraktisk – at det nu er et krav, at vi er registreret som forening, for at 
kunne have en bankkonto og et CVR.nr. i Danmark. Uden disse, vil vores konti blive lukket, og vi vil fx 
ikke kunne betale regninger og moms, bogsalget ville blive stoppet o.l.

Førhen, har Al-Anon Danmark været registreret som et klubfællesskab. Banken har i den sammenhæng 
accepteret de 12 traditioner som en slags vedtægter for fællesskabet. Det kan banken ikke længere, 
hvorfor vi laves om til en forening. Al-Anon Danmark vil fremover være registreret som en non-profit 
forening (ikke-erhvervsdrivende forening).  Da vi i Danmark har fået en ny lov i forhold til hvidvaskning, 
som stiller skærpede krav til foreningers vedtægter, har vi skulle udarbejde og vedtage disse nye ved-
tægter i Al-Anon Danmark.

Foreningens struktur

Registreringen som forening sker udelukkende for, at Al-Anon fortsat kan udøve sit virke i Danmark i 
overensstemmelse med dansk lovgivning. 

Det har været en spændende proces med afsæt i fællesskabets traditioner og retningslinjer for at imø-
dekommende myndighederne og bankens krav. Da fællesskabet fx opererer efter det åndelige princip 
omkring personlig anonymitet, kan vi ikke oprettes som en non-profitforening med registrerede med-
lemmer, men myndighederne stiller krav om, at der skal være en bestyrelse og nogle medlemmer, hvor-
af enkelte skal registreres med deres fulde navn og adresser. For at imødekomme dette krav registreres 
Hovedservicerådet som foreningen – svarende til tillidsrådet (Board of trustees). På denne måde kan 
HSR fortsat repræsentere fællesskabet uden at øvrige medlemmers personlige anonymitet brydes. Læs 
mere om Board of trustees og dets funktion i ”Retningslinjerne for servicearbejde” og Service Manua-
len. 

Vedtægterne

Formålet med vedtægter er at vise banken og de danske myndigheder, hvem der har tegningsret i 
foreningen, dvs kan disponere over foreningens penge (fx kassereren). Det er dette, banken primært 
forholder sig til i vedtægterne. Vedtægterne skal fastlægge hvad vi samles om og hvordan vi træffer 
beslutninger i foreningen. I udarbejdelsen af vedtægterne har HSR refereret til hhv. traditionerne, ret-
ningslinjerne for servicearbejde, samt servicemanualen. Vores internationale delegerede har ligeledes 
budt ind med erfaring, styrke og håb indsamlet fra bl.a. Tyskland, hvor Al-Anon har væres igennem en 
lignende proces.
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Vedhæftet dette dokument finder I vedtægterne, der blev vedtaget ved den ’stiftende generalforsam-
ling’ for Al-anon familiegrupper i Danmark  i 2020. Disse, samt den valgte formand, kassere og supple-
ant vil være gældende frem til SK2022.

Fremadrettet

Hvad vil denne nye struktur betyde for fællesskabet fremover?

Kort fortalt, vil tingene som udgangspunkt fortsætte som hidtil. HSR har blot officiel titel af at være en 
forening overfor banken og myndighederne. Service Konferencen har fortsat traditionelle rettigheder 
og pligter, men uddelegerer det juridiske ansvar til HSR (foreningen/Board of trustees). Et princip, der 
uddybes i Retningslinjerne for servicearbejde. 

I forbindelse med den årlige service konference vil der, som noget nyt, afholdes en generalforsamling 
internt i HSR, hvor formand, kasserer m.fl. officielt vælges. Her vil Service Konferencens afgørelser blive 
overført til foreningens beslutningsreferat. 

Omsætningen i forbindelse med bogsalg, og donationer vil fremgå af årsregnskabet, hvorved den per-
sonlige anonymitet bevares, mens myndighederne stadig kan få indblik i hvordan pengeflowet ser ud i 
Al-Anon Danmark. 

På næste servicekonference i 2022 forventer vi at give jeren nærmere redegørelse for foreningen ”Al-
Anon familiegrupper i Danmark”.

I kærlig service,

Informationsudvalget, Al-Anon Danmark
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Formandens beretning

Foreningen Al-Anon Familiegrupper i Danmark

Generalforsamling Lørdag d.6. marts 2021 kl.11.00 på Zoom

Beretning for 2020 / 2021

Foreningen blev stiftet på stiftende generalforsamling d 26.aug. 2020 på Zoom. Årsagen var at vores 
bankforbindelse (Danske Bank) ikke ønskede at fortsætte samarbejdet uden at vi lavede en forening 
med en bestyrelse og vedtægter.

Der blev lavet og vedtaget vedtægter samt valgt en bestyrelse. Vedtægterne blev enstemmigt god-
kendt.

Følgende bestyrelse blev valgt:

     Formand:   Georg

     Kasserer:   Jette

     Suppleant:   Anne

Efterfølgende havde Danske Bank indsigelser mod vores § 9 stk. 2

 Ordlyd: Ved hævning af beløb over kr. 25.000 på foreningens konto, skal der foreligge to under-

    skrifter til banken.

Det ønskede banken ikke at have ansvar for, og derfor blev ordlyden ændret til følgende på en ekstra-
ordinær generalforsamling

 Ny ordlyd: Ved hævning af beløb over kr. 25.000 på foreningens konto, skal der foreligge to 

         underskrifter til intern revision.

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt på zoom d. 2. dec. 2020 kl 18.30, og ændringen blev 
enstemmig vedtaget, og de ændrede vedtægter blev fremsendt til Danske Bank som godkendt af dem.

Der har efterfølgende ikke været afholdt møder, udover driftsmøder pr. telefon mellem formand, kas-
serer, revisor og HSR sekr. 

Haderslev d.17.feb. 2021  Georg Tronier Hansen

      Formand
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Budgetudvalget

Året der er gået:

Se referat fra genenralforsamlingen 6. marts 2021, samt Regnskab 2020 og Budget 2022.

Udvalgets opgaver:

Budgetudvalget sørger for udarbejdelse af årsregnskab og budget samt løbende opfølgning af ind- og 
udbetalinger.

Af historiske årsager hører Litteraturbestilling under budgetudvalget. Litteraturbestillings opgaver be-
står af modtagelse af ordrer samt fakturering, indkøb og forsendelse af litteratur.

Rotation af serviceposter:
Jette afgår som kasserer til SK 2022 efter 7 år på posten.
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Hjemmesideudvalget

Et stort år i hjemmesideudvalget med udfordringer og mange opgaver.

Udvalget har været meget aktivt med at servicere grupperne med mødeændringer under nedlukningen 
og bringe nyheder videre på siden. 
Det har givet megen god kontakt til grupperne, som har samarbejdet på det bedste for at holde mødeli-
sten opdateret.

Vi oprettede en ny klumme om Online-møder med en mødeliste og orientering og hjælp til at oprette 
nye midlertidige online-møder. Den er væk efter skift til ny hjemmeside.

I efteråret fik vi besked om den forestående nedlukning af den gamle hjemmeside, der var teknisk for-
ældet, og i samarbejde med HSR fik vi rekonstrueret arbejdsgruppen, som heldigvis allerede var i gang 
med opsætning af den ny.

Det var en hektisk proces omkring jul og nytår da alle møder skulle overføres, og alt skulle gøres klar til 
at overflytte domænet til den nye serviceleverandør. 
Heldigvis har vi mødt stor velvilje både fra den gamle og den nye leverandør.  
Alt skal nu være på plads, hvis du finder mangler er du velkommen til at kontakte udvalget på hjemme-
sideudvalget@al-anon.dk. 

Webshoppen har ikke fungeret efter hensigten til omkring den 15. februar, så bestillinger er ikke kom-
met igennem. Det har vi løst i samarbejde med litteraturbestilling og ny og gammel servicepartner og 
Andrea er i fuld sving med at ekspedere ordrerne. 
Tak  til alle for samarbejdet! 

Lige nu arbejder udvalget på at få flere informationer på den nye hjemmeside, i første omgang af mere 
praktisk karakter, for at fremme kontakten til service. 

Inge-Lise forlod udvalget igen til fordel for servicearbejde lokalt efter en ihærdig indsats igennem forår 
og sommer. Tak for din indsats!

Du er altid velkommen til at kontakte udvalget på hjemmesideudvalget@al-anon.dk 

Tak for service. 

Anders

Rotation af serviceposter:

Lige nu har udvalget et medlem, så vi har brug for en eller flere med lyst til kommunikation, 

ordenssans og rimelige computerfærdigheder. 
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Informationsudvalget

Årsberetning 2020

Vi mødes online ca. hver 2. måned og altid en uge før HSR møde, samt til en fælles weekend, hvor vi 
samler op på vores arbejde og planlægger SK.

Vi har i 2020 arbejdet med alle vores opgaver (se listen nedenfor). Særligt kan vi fremhæve arbejde med 
litteratur-kufferten, så den er klar, når der igen bliver holdt konventer. Vi har ligeledes lavet et årshjul 
for vores arbejde, samt beskrevet informations-udvalgets opgaver til hjemmesiden.

Vi har haft en løbende dialog med grupperne angående Covid-19, og hvordan vi som fællesskab forhol-
der os til situationen med afsæt i vores traditioner.

Vi fortsætter vores arbejde i 2021, og sender også årsberetninger ud fra Al-Anons udvalg (”skriftlig SK”).

Informationsudvalgets opgaver.

• Formidler informationer/kontakt mellem udvalgene og grupperne.

• Indkalder til og planlægger servicekonference (SK) og sender referat til deltagere, grupperepræsen-
tanter og udvalg.

• Besvarer henvendelser fra offentligheden og al-anon medlemmer.

• Ajourfører grupperepræsentant-lister og lister over udvalgs-medlemmer.

• Arbejder med synlighed af Al-Anon i Danmark.

• Opdaterer og udbygger hjemmesiden i samarbejde med Webmasteren og hjemmesideudvalget.

Medlemmer:

Cindy, Jytte, Lise-Lotte

og Jeanette

Rotation af serviceposter:

Cindy og Lise-Lotte afgår ifb. med SK 2022

Jytte roterer over og fortsætter i service som HSR Sekretær

Jeanette fortsætter som udgangspunkt i informationsudvalget, men er i dialog om 

rotation til en anden servicepost.
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Internationale delegerede

Arbejdsområde:

Internationale delegerede tager til internationale servicemøder, hvor de forskellige Al-Anon-strukturer 
deler erfaring, styrke og håb omkring de udfordringer de står i, som fællesskab. Vi tager erfaring, styrke og 
håb hjem til Al-Anon i DK og deler.

Oktober 2020:
Ann W. og Anne L. deltog som repræsentanter for Al-Anon i Danmark på International Al-Anon General 
Services Meeting (IAGSM) 2020 (tema: 2020 Vision) online i regi af World Service Office (WSO) på deres 
platform, AFG Connects. På grund af Covid-19 pandemien kunne mødet ikke afholdes fysisk i London, 
som det ellers var planen. Det blev en helt ny erfaring for os at deltage på en online platform i skrivende 
form, med 48 timer til hvert emne, og IAGSM kom da også til at løbe over 8 dage i stedet for 5 dage, så 
vi fik tid nok til at læse alle indlæg fra de andre strukturer rundt om i verden (og forskellige tidszoner) 
og tid til at dele vores erfaring styrke og håb. Det var en ny mødeform – men det virkede.  

Hvorfor er det vigtigt at deltage? 

Vi får i Danmark erfaring med - og bliver mindet om - at vi er en del af et globalt fællesskab. Vi kan dele 
erfaring, styrke håb om mange emner som berører Al-Anon-strukturer i hele verden, på samme måde 
som en grupperepræsentant kan dele erfaring, styrke og håb på den årlige Servicekonference og tage 
erfaringer og informationer med tilbage til gruppen. Vi kan erfare, at mange andre strukturer har de 
samme udfordringer som vi har - vi er ikke alene. Og bringe erfaring, styrke og håb hjem til vores egen 
servicestruktur, som kan hjælpe Al-Anon i Danmark til at vokse og nå ud til flere.

World Service Office (WSO) anbefaler og opmuntrer til, at Al-Anon-strukturer sender to repræsentanter 
og at de bruger deres penge på at sende to personer, hellere end at give WSO hattepenge. 

Deltagere på IAGSM er repræsentanter fra Al-Anon-servicestrukturer fra alle dele af verden. Ved dette 
IAGSM 2020, i online version, var der rekordstort antal deltagere fra 24 Al-Anon servicestrukturer: Ar-
gentina, Australien, Belgien, Brasilien, Finland, Frankrig, Tyskland, Island, Indien, Mexico, New Zealand, 
Nicaragua, Paraguay, Peru, Polen, Slovenien, Sydafrika, UK & Eire, Spanien, Sverige, Schweiz, Uruguay, 
USA/Canada og Danmark. 

IAGSM bliver afholdt hvert andet år (i årstal med lige nummer). Hver 2. gang bliver mødet afholdt i Nor-
folk, Virginia, USA, hvor WSO ligger; og hver anden gang hos en Al-Anon-struktur et andet sted. IAGSM 
2022 bliver afholdt i London, hos Al-Anon UK & Eire. 
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Emnerne som vi diskuterede ved dette IAGSM, og delte erfaring, styrke og håb omkring, var bl.a.: 

•	 Praktisere vores principper – udfordringer og succeser i 2020 (Corona – og udfordringerne derefter)
•	 Samarbejde mellem strukturer
•	 Public Outreach (information til offentligheden) (erfaringer fra Corona-perioden)
•	 Elektroniske møder (onlinemøder, etc.) – status på- og drøftelse af hvordan vi kan få dem 

repræsenteret i de geografiske Al-Anon-servicestrukturer
•	 Lederskabsevner som et værktøj til at løse konflikter.

Vores bidrag som internationale delegerede til Al-Anon-servicestrukturen i Danmark:

•	 Arbejdet med fortsat at skabe opmærksomhed omkring betydningen af de 12 Retningslinjer for ser-
vicearbejde for vores program og vores fællesskab her i DK. De er en ressource for grupperne og 
vores servicestruktur – og ikke mindst er der helbredelse i dem. 

•	 Arbejde med fortsat at skabe opmærksomhed omkring Servicemanualen og dens betydning i pro-
grammet - hvor vigtig dette stykke Al-Anon-litteratur er for alle grupper samt alle medlemmer i ser-
vicearbejde over gruppeniveau.

•	 Arbejde med proces med Vidensbaseret Beslutningstagning – en metode til at komme til en infor-
meret gruppesamvittighed, hvor vi kommer 360 grader rundt om et emne. 

Med taknemmelighed til Al-Anon og helbredelse,

Ann W. og Anne L.

Internationale delegerede

Rotation af serviceposter:

Ann W. (afgående i 2022)

Anne L. (fortsætter som Int. delegeret)

Har du eller din hjemmegruppe spørgsmål – er du meget velkommen til at skrive til os på: delegerede@
al-anon.dk. 
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Litteraturbestillingen

Året der er gået:

Året er forløbet rimeligt – til trods for store personlige udfordringer. 

Der har ikke været mange bestillinger fra grupper, da det er meget begrænset, hvor mange der har haft 
åbent pga. Corona.

Der har til gengæld været ekstremt mange private, der har bestilt. Private giver meget arbejde, da der 
skal faktureres og afventes betaling først. Og dem der ikke betaler bliver efter en måneds tid krediteret. 
Det ville være dejligt, hvis der blev koblet en form for betaling til webshoppen.

”Håb for i Dag” kom på lager i december 2020, og kan nu bestilles via webshoppen.

Skiftet til ny hjemmeside gav store problemer. – Ved godt, at dette skete i starten af 2021, men jeg kan 
nok ikke huske det til næste år. Problemerne bestod i, at ordrerne ikke nåede frem til mig. Dette gik 
først op for mig, da en fælle skriver til mig, at hun ikke har modtaget fakturaen. Anders, Henrik og jeg 
har fået styr på dette, og webshoppen virker nu. Men der lå ca. 30 ordrer, som ikke var blevet behand-
let, så det måtte jeg jo i gang med. Der mangler beskrivelser mv. på alle bøger, så der er kommet en del 
oplysningsarbejde med i denne servicepost, når nu nykommerne ikke har mulighed for at komme til fy-
siske møder og kunne spørge til litteraturen der.

Jeg har andre steder oplevet, at man har taget brugerne med på råd. Og at man har testet siden af, in-
den den blev realiseret og taget i brug. 

             /Andrea

Rotation af serviceposter:

Posten kan rotere videre til et andet medlem, da Andrea har siddet med den i 3 år når vi mødes til SK 
2022. Andrea er villig til at fortsætte på posten, hvis det ikke er muligt at finde en til at overtage.
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Litteraturudvalget

Året der er gået:

Bogen Hope for Today er nu oversat til dansk, trykt og klar til salg  Håb for i Dag tilbyder rigtig meget hel-
bredelse – der er korte personlige beretninger for hver dag, hele året, fulde af erfaring, styrke og håb.  
Man vil snart kunne købe bogen på vores nye webside. Hjertelige tak til alle Al-Anon’er som hjalp til i 
løbet af de 10 år, dette bogprojekt stod på!  

Året der kommer:

Der er allerede godt gang i oversættelse og første korrekturlæsning af Reaching for Personal Freedom, 
en arbejdsbog, der giver unikke beskrivelser af erfaring med de tre ben af Al-Anons program; Trin, Tra-
ditioner og Retningslinjer, samt spørgsmål til videre overvejelser. Vi håber på at få den danske oversæt-
telse trykt i 2022. 

Derudover arbejder vi på at opdatere 3 foldere rettet mod nykommere i form af ny oversættelse og gra-
fisk design. 

Vær med!

Vi kan altid bruge hjælp til oversættelse og redigering, så kontakt os på Litteraturudvalget@al-anon.dk, 
hvis du vil bidrage med oversættelse/redigering. 

Medlemmer: 

Margaret H

Katja B

Rotation af serviceposter:

Både Margaret og Katja fortsætter i udvalget.
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Telefonudvalgets opgave er bl.a. at få nogle aktive Al-Anon’er med ca. 2 års erfaring til at passe 
vagterne. 

Der laves og redigeres løbende vagtlister over faste -og afløsere vagter. Der hjælpes med at 
finde afløsere, hvis der er nogen, der ønsker at stoppe eller har svært ved af få dækket en vagt, 
hjælper telefonudvalget gerne. Der har over det sidste år været udskiftning af fastevagter ca. 5 
gange, og de er stoppet pga personlige årsager. Efterlyses gerne flere Al- Anoner, der har lyst til 
en fast vagt eller at blive afløser. Kontakt os på mail: telefonudvalget@al-anon.dk.

Der skrives jævnligt mails ud med informationer og opfølgning på vagtoversigt. Der kan også 
være telefonopkald, eller mails, som skal besvares.

Der sendes materiale ud til nye telefonvagter, der skal yde service, og disse introduceres per-
sonligt til telefonvagten, når der er behov for dette.

Anne-Dorthe, Pia og Anette har ca. månedlige sparringsmøder på telefon for at få koordineret 
den fælles indsats omkring telefonvagten. 

Telefonudvalget

Resumé

Telefon udvalget er aktivt med erfarne al-Anoner der betjener telefon i hverdage fra kl. 10-13 og kl. 18-
21. En af telefonvagtens vigtigste opgaver er at fremme følelsen af ikke at være alene. Det gør vi ved at 
lytte og dele erfaring, styrke og håb. Vi bestræber os på at gøre os fri af ”gode råd”, men bringer trøst 
og støtte.

Vi opfordrer pårørende til at deltage i Al-Anon møder. Desuden henviser vi til Al-Anons hjemmeside, 
som indeholder generel information om Al-Anon og hvad det vil sige at være pårørende til en alkoholi-
ker.

Sagen redegør for anvendelsen af telefonudvalget i perioden 1. januar til 31. december 2020.

Indstilling

telefonudvalget indstiller til informationsudvalget

• at orienteringen tages til efterretning
• at sagen sendes til orientering til informationsudvalget

Telefonudvalgets opgaver i 2020

Telefonudvalget består af 3 medlemmer Anette, Anne- Dorthe og Pia.

Anne-Dorthe repræsenterer telefonudvalget ved HSR-møder.

Det er telefonudvalgets opgave at få telefonvagtsystemet til at fungere i det daglige og holde kontakt 
med vagterne, samt at træffe beslutninger om nye faste vagter og afløsere.
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Der er lavet en forespørgsel til telefonvagterne angående antal opkald på deres vagter. Desvær-
re er det kun ganske få, som har meldt tilbage med denne opgave i år 2020.

Med hjælp fra budgetudvalget kan vi dog oplyse, at der har været ialt 527 opkald til telefonvag-
ten i år 2020. Der er opkald, hvor dem der ringer kan have akut brug for hjælp. Hvor der kan hen-
vises til krisecentre og psykiatriskskade stue. Der er også flere Al-Anoner, der har ringet ind og 
har haft brug for en snak i Covid tid.

Vi sætter igen fokus på kendskab til Al-Anon telefonen og laver en lille undersøgelse. Vi har 
sendt et spørgeskema med specifikke spørgsmål til de faste vagter. Når der ringes ind til tele-
fonvagten, hvor har vedkommende fået kendskab til Al-Anon telefonlinjen? En undersøgelse der 
vil foregå fra 1. marts - 31. maj 2021. Der vil ske en tilbagemelding til informationsudvalget.

Det sker, at telefonvagten bliver adspurgt angående eksempelvis bogsalg, journalister, møder 
som ikke bliver afholdt elle lignende henvises der til Al-Anons hjemmeside eller til at tage kon-
takt til informationsudvalget via mail : informationsudvalget@al-anon.dk.

Fortæller også gerne om Al-Anon, Alateen i Århus, hjemmesiden og oplyser om nærmeste grup-
pe.

Ønsker at lave et fælles arrangement for telefonvagterne, når der ikke længere er Covid restrik-
tioner.

Vi oplever mange positive tilbagemeldinger fra telefonvagterne, der bekræfter at den opgave 
som vi gør er til gavn og nytter for dem der ringer ind.

Telefonudvalget Anne- Dorthe, Pia og Anette

Rotation af serviceposter:

Anne-Dorte, Pia og Anette fortsætter alle med service i Telefonudvalget.
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Referat 2021

1	
Referart	Al-anon	Danmark	
	

Generalforsamling	den	6.	marts	2021,	Zoom	møde,	kl.11:00	
	
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 
4. Indkomne forslag. 
5. Forelæggelse af budget til godkendelse. 
6. Eventuelt. 

 
Vedlagt er: 
- Fuldmagt 
- Vedtægterne 
- Regnskab for 2020 
- Budget for 2022 
 
Tilstede;	Anders,	Georg,	Anne,	Anne-	Dorthe,	Jette,	Janette,	Christina,	Ann,	Jytte	
	

1. Velkomst	af	Georg	/	Valg	af	referat;	Jytte,	dirigent;	Jytte	
	

2. Tekst	fra	Formand	Georg	/	Bilag	1.	
	

3. Gennem	gang	af	regnskab	ved	kasser/	Jette.	Varelager	er	større	grundet	ny	bog,	der	
mangler	forsat	revidering	–	udsat	grundet	Covid19	

	
	

4. Inden	emner	indgivet	
	

5. Budget	for	2022	gennemgået	af	kasser	Jette,	ønsker	fra	litteratur	udvalg	om	engelske	
bøger	på	vores	danske	lager,	delegeret	ønsker	rejse	udgifter	til	2022,	telefonudvalget	
ønsker	at	samle	alle	i	telefonvagten	møde.	Dette	vil	give	en	underskud	for	2022	på															
-38.000.-	Der	er	enighed	om	at	alle	ekstra	udgiften	skal	diskurreret	på	HRS	da	vi	ikke	
kender	Covid19	situation	for	2022.	Budget	tilrettet/Godkendt	samstemme.	Bilag	2.	

	
6. Valg	af	revisor	udgår	–	da	dette	valg	følger	Service	konferencen.	

	
7. Eventuel	–	igen	emner	

	
Med	sluttet	kl.11.46		
	
Næste	møde	HRS	14.april	2021	kl.18:30	på	Zoom	

	
	
Vedlagt	Bilag		

1. Formandsberetning	
2. Budget	godkendt	for	2022	

Jytte	Jørgensen,	HSR	Sekr.		
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Regnskab 2020
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Al-Anon Danmark
Budget Budget realiseret Budget

2022 2021 2020 2020
Omsætning
Salg af litteratur 50 50 38 50
Porto 5 6 4 6
forsendelse 1 1
Hattepenge 25 25 23 35

Indtægter i alt 81 81 66 91

Varekøb
Varekøb 50 35 31 35

Varekøb i alt 50 35 31 35

Omkostninger
Kontorhold/EDB 4 5 2 5
Leasing Finansprogarm 2 2 2 2
Konsulentbistand 1 3 0 3
Landstelefon 4 5 3 5
forsikring lager 3 3 2 3
Gaver og blomster 1 1 0 1
porto 3 4 2 4
fragtomkostninger 2 6 1 2
Gebyr 1 1 1 1
Alateenudvalg 0 0 0
Budgetudvalg 2 2 0 2
Hjemmesideudvalg 0 5 0 4
informationsudvalg 2 3 1 3
litteraturudvalg 2 2 0 2
Telefonudvalg 2 3 0 2
Hovedserviceråd 8 6 12 5
Servicekonference 10 10 10 10
Hjemmeside 7 0 6 50
udg rejser 15 15 4 30
tab på grupper 2 2
Variable omkostninger 69 78 46 136
Omkostninger i alt 119 113 77 171
Årets resultst -38 -32 -11 -80

Indtægter 81 81 66 91
Udgifter 116 113 77 171
Underskud/overskud -38 -32 -11 -80

Budget 2022


