
Erfarings skema Formanden konventet  
 

 
 

1. Hvordan var det at skaffe folk til at hjælpe dig, ? Hvad gjorde du for at få hjælp?  
Det var egentlig meget ligetil. 
Vi lavede et team med 2 mand, som skulle stå for kørsel, og det blev aftalt under et af 
konventmøderne. 

 
2. Hvad mener du, kan gøres anderledes for at skaffe flere folk. 

Jeg mener ikke det er nødvendigt at skaffe flere folk til kørsel. 
 

3. Hvor mange penge startede du med?     
5300kr 
 

4. Hvad har du brugt af penge? 
              4753kr 
 

5. Hvad har du af overskud?  
               Der er ikke et overskud på kørsel, da kørsel ikke har nogle indtægter. 

 
6. Hvordan kørte Konvent møderne  

De var gode og konstruktive. Der var mange ting der skulle vendes, særligt i forhold til 
restriktioner og risiko for nedlukning, og derfor var de til tider også lidt lange. 
 
Måske kunne der med fordel træffes flere af de 'store' beslutninger på 'bestyrelses-niveau', 
således at konventmøderne kan fokusere mere på den praktiske del af planlægning af et 
konvent. 

 
7. Hvilken opgaver havde du med at starte konventet 

Vi stod for at leje en kassevogn til den nødvendige transport før, under og efter konventet. Det 
bestod af følgende: 
 
Vi stod for at hente ting før konventet i Box-it, og returnere det efterfølgende. 
Vi stod for at leje, afhente og returnere madrasser, som blev lejet hos Aalborg Karneval. 
Vi stod for at leje en trailer til opbevaring af madrasser under konventet. 
Vi stod for at hente varer til køkken og café, og efterfølgende returnering af de overskydende 
varer. 
Vi stod for at hente og bringe Kenneth som havde sin kaffebiks med på konventet. 
Vi stod for at aflevere pant. 
Vi stod for at køre affald på genbrugsstationen. 

 
8. Hvad har været utilfredsstillende for dig, med din opgave. 

Vi havde en udfordring med at få afleveret pant, på grund af pantstationen var fyldt. 
Det viste sig at vi ikke måtte aflevere 'husholdningsaffald' på genbrugsstationen, så der skal 
nok findes en anden løsning, hvis det bliver et behov næste gang vi holder konvent.  
 

9. Hvordan har du været tilfreds med din opgave. 
Jeg syntes vi fik gjort et godt stykke arbejde, og at vi havde et godt samarbejde i teamet. Vi 
havde også et godt samarbejde med både køkken og café. 

 
10. Hvad syntes du har været det vigtigste for dig på konventet  
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Det vigtigste for mig var at vi stod sammen, løftede i flok, og fik stablet et rigtig godt konvent 
på benene. 


