Nokna 25 2020
Til stede ved mødet.
Konventformand Stephanie, Andy kasserer, Peter vicekasserer, Hans formand for praktisk hold, Michael
formand for underholdning, Mikkel formand for Køkken, Allan sekretær.
Konventmøde 22.6.2020. Referat og dagsorden.
1. sindsro bøn
2. Præsentationsrunde og afbud.
Der var afbud fra Lisbeth, Frederik
3. Dagsorden
4. Referent
5. Na:s Koncepter for service oplæses 7 tradition mobilpay nr.401414
6. Bestyrelsen orienterer
Der er ikke noget nyt.
7. Valg og orientering fra underudvalg:
Møder og speak
kørsel
Handelsvarer
Cafeen
Nat Cafeen
Udsmykning
Info
Underholdning.
Ny formand Michael F bliver orienteret om hvad det indebærer at være formand.
Han bliver enstemmigt valgt.
Galla middag
Køkken
Orientering: Formand Mikkel orientere om opgaven. Han fortæller at han har samlet nogle gode
folk omkring sig til at løfte opgaven
Praktisk hold.
Jonas har trukket sig som formand for praktiskhold.
Hans melder sig til i stedet at være formand for praktiskhold. Han bliver orienteret om hvad
opgaven indebærer. Det handler om at finde et team som kan danne fundamentet for et stærkt
hold, så skal der nok være andre på dagen der tilbyder deres hjælp, bliver der nævnt. Hans bliver
enstemmigt valgt.

8. Evt. Peter nævner at det ville være en god ide at tage kontakt til skolen, for at undersøge om vi i
det hele taget må holde konventet. Ikke mindst inden pengene bliver frigjort til de enkelte
underudvalg, vil det være rart at have klargjort om det kan gennemføres.
Det nævnes at det kan være nødvendigt at sætte restrektioner på antallet af deltagere som kan
lukkes ind på konventet.
Der vil være nogen ting vi godt kan tage stilling til nu, selv om vi afventer de seneste udmeldinger
fra regeringen.
Det bemærkes at de penge der skal bruges på konventet, vil være afhængig af om vi som de andre
år kan lukke et ubegrænset antal ind, eller der skal sættes nogle begrænsninger på for hvor mange
vi kan lukke ind.
Stephanie vil snarest tage kontakt til skolen for at sikre om vi fortsat kan låne skolen, men også om
der eventuelt vil være nogle krav om restrektioner fra skolens side, vi skal tage hensyn til.
Snakken går videre om at få en afklaring så snart som muligt i forhold til lokaliteterne, for at skaffe
konventet størst mulighed for at undersøge alternative steder og måder til at afholde konventet
alligevel.
Stephanie orienterer om, at der er givet dispensation til at konventbestyrelsen nedsættes senere i
år end sædvanligt, pga. den særlige situation vi alle er blevet sat i pga. Coronaen.
Peter nævner at det haster med at få fundet formænd til de forskellige ubesatte underudvalg.
Der foreslås forskellige metoder til at rekruttere formænd og hjælp til at realisere konventet.
Bl.a. foreslås det at slå nogle af formænds opgaverne sammen, men forslaget afvises af formanden.
Der kommer også forslag om at bruge alternative måder til at komme i kontakt med potentielle
Na`er der vil træde til som formænd etc.
Det aftales at Peter formulerer en mail som vi rundsender til alle de Na´er vi kender.
Det aftales at mødes snarest muligt, for vi kan nå at få styr på de forskellige områder.
Dato for næste konventmøde.
Bliver 20 juli på Cafe Væxt.
Mødet afsluttes med sindsro bønnen.

