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Referat af online Konventmøde den 9.8.2021      

                                        

1. Sindsro bøn afholdes.  

2. Præsentations runde:         

Stephanie Formand 

Næstformand Johan 

Kasserer Mikkel 

Vice kasserer Peter 

Carsten Sekretær 

Andy Formand Møder/speaker 

Edvin/Christina Formand Cafeen  

Dennis Formand Køkken  

Carsten L. Formand Natcafe 

Mark Formand Kørsel 

Stefan Formand handelsvarer 

Camilla Formand Registrering 

David Formand Underholdning 

Hans Formand Praktisk hold 

Benjamin W. 

Michael 

Martin 

Casper 

Afbud eller udeblev (Husk at afbud skal meldes til Formanden) 
Mette Formand Udsmykning 

Henning Gallamiddag 
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3. Dagsorden godkendes.   

OK 

4. Er referenten klar.  

Ok 

5.  NA`s koncepter for service oplæses    

OK 

6.  Bestyrelsen orienterer: 

Clean time på formandsposterne er minimum et ½ år. 

Registrering: 2. år 

Cafe: 2 år 

Stephanie 

Vi har igen fået lov til at låne Skipper Clemens Skolen til konvent.  

I forhold til økonomi er det besluttet, at underudvalgene venter med at bruge 

penge, indtil vi er sikre på, at vi kan afholde konventet i forhold til Covid 

restriktioner. 

Efterfølgende har Stephanie fået besked om, at pedellen har lejet hallen ud om til 

anden side. Dermed kan vi ikke afholde speakermøder. 

Der blev undersøgt muligheden for at finde en anden skole af afholdelse konventet.  

Der er funden en anden skole til afholdelse af konventet:  

Sct. Mariæ skolen på Kastetvej 3 Aalborg.   

 

Narnon vil gerne være med på konventet på samme måde som sidste konvent: 

På grund af den store interesse der er omkring konventet, blev det besluttet at  

Nar-anon ikke kan deltage alligevel. 

Der var en diskussion om hvor mange, vi kan lukke ind til konventet på den ”gamle” 

skole. Det blev besluttet, at bestyrelsen snakker med pedellen om, hvor mange der 

kan være i den store sal. Det antal er max antallet for personer på konventet. 

(da det er en ny skole, vil det være relevant at evaluere om beslutningen stadigvæk 

holder) 

Det er vigtigt, at vi alle kommer til konventmøderne. 
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Kenneth vil gerne sælge kaffe igen, som han plejer. 

Det er godkendt 

Clean Design vil gerne sælge NA varer på konventet 

Det er godkendt 

Kasserer Mikkel  

Husk at underudvalgene giver Mikkel kasserer besked i god tid, når de senere skal 

bruge penge. 

Det er vigtigt, at underudvalgene gemmer boner, så de kan lave et udførligt 

regnskab efter konventet. 

Vi bestemt en deadline den 1.9.21, hvor ingen underudvalg må bruge penge. Man 

skal selvfølgelig lave alt det forbedrende arbejde med planlægning mv i udvalgene.  

Den 1.9.21 bliver afholdelse af konventet forhåbentlig endeligt vedtaget. 

Medmindre der er kommet nye covid restriktioner, der gør, at vi ikke kan afholde 

konventet.  

7. Valg af Underudvalg samt orientering: 

Møder / speaker / Meditationsrum 

Formand Andy 

Alt ok 

Kørsel 

Formand: Mark  

Udvalget undersøger muligheden for at leje en lille lastbil.  

Handelsvarer  

Formand Stefan 

Stefan har fået erfaringerne fra forrige konventer. 

Kopper kan være en god handelsvare 

Budgettet er kr. 5000,-  
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Registrering  

Formand Camilla 

Camilla er ved at finde personer til udvalget 

Underholdning 

Formand David 

David har booket en D.J. 

Cafeen 

Formand Edvin og Christina  

Edvin har kontaktet køkkenet ang. hvad der skal laves af mad til Cafeen. 

Det er vigtigt, at Cafeen og Natcafeen laver en plan for, hvordan samarbejdet skal 

foregå.  

Cafeen flyttes til større lokale på konventet.  

Morgenmaden kan være en morgenmadsplatte 

Cafeen får deres eget mobil nummer til betaling for de varer, de sælges.  

Natcafe/ Underholdning 

Formand Carsten L. 

Holdet er lavet – alt ok 

Udsmykning   

Formand Mette Afbud 

Intet nyt – afventet tilladelse til at købe ind.  

Info-koordinator 

Andy – Stephanie laver for program mv.  

 

Gallamiddag 

Formand Henning 

(referat fra Henning på sms) 

Maden er bestilt 

100 kuverter 

10 vegetar kuverter 

I alt 110 kuverter 
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Der er bestilt forret, hovedret med 2 slags kød og masser af brød til de forskellige 

retter. 

Der købes ved siden af dessert til alle. 

Der kan ved Corona udbrud afbestilles op til 1 uge før konventet. 

 

Køkken  

Formand Dennis 

Udvalget anvender erfaringerne fra forrige års konventer.  

Praktisk hold  

Formand Hansi 

Hansi er ved at samle et hold til udvalget 

Husk at på grund af Covid skal der rengøres ekstra grundigt samt, der skal sprittes 

overflader af fx borde mv. 

Der skal købes håndsprit ind til at stå på konventet.  

Husk! at vi betaler for rengøring af skolen efter konventet.  

8. Evt. 

Der er oprettet NOKNA 25 gruppe på Facebook.  

En gruppe der er åben til almindelig information til konventet og en lukket gruppe 

for bestyrelsen og underudvalgsformand. 

Hvis der er brug for yderlige information, kan man henvende sig til Andy. 

Alle formænd for underudvalgene skal sende antal på, 

hvor mange de regner med at være til at hjælpe på 

konventet.  

Det er for at få et overblik over, hvor mange personer, der skal reserveres 

indgangsbilletter til inden, vi sætter salget af billetter i gang.  

Formændene skal skrive eller ringe til Stephanie ang. overstående.  
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9. Afslutning med dato for fremtidige konventmøder  

Næste konventmøde er mandag den 30.8.21 kl. 19.00 som afholdes på 

Hjulmagervej 28, Aalborg. 

Medmindre der udmeldes anden sted.  

 

10. Afslutning med sindsrobøn.  

Kærlig N. A. hilsen 

Carsten H. Sekretær  


