
                              Århus den 9. august 2008 

Formandsrapport til OSK Midtjylland 

 

Der var i alt 175 registreret, samlet cleantime i alt 769 år 5 mdr. og 11 dage. 

Gennemsnit cleantime 4 år og 4 mdr. Højeste cleantime var 18 år. 

På Countdown var der en som fejrede første clean dag ☺ og to havde et ønske om at 
blive clean ☺. Vi gav 5 stk. Basis tekst og 7 stk. T-shirt til nykommer på countdown. 

Til alle emnemøderne var der ca. 30 – 40 medlemmer som deltog. Til Åbningsmødet 
var der ca. 70 – 90 medlemmer og til hovedmødet var der ca. 175 og til 
afslutningsmødet var der 30. Der var flere medlemmer som ønskede lidt flere møder. 

Økonomisk gik det godt, efter alle udgifter er betalt regnes der med et overskud på. 
29.376 kr. kasserer har udarbejdet færdigt regnskab i denne uge og er lagt på vores 
hjemmeside: www.namidtjylland.dk under referater. 

Overskuddet fordeles således som vi har besluttet, med at de første 10.000 kr. 
indsættes på vores aktiviteskonto, så der i alt kommer til være 15.000 kr. på vores 
aktiviteskonto. Resten af overskuddet fordeles med 60 % til RSK(regionen) og 40 % 
til OSK Midtjylland. 

Den 6. August doneret 14.000 kr. til RSK (Region Danmark) 

Der blev solgt 98 billetter til gallamiddagen. Til festen blev der solgt 98 billetter. 

Begge fester med live band var en stor succes ☺ 

Cafeen gik også rigtig godt, de gjorde et stor arbejde og der var lavet varmt mad 
både fredag og lørdag, som blev udsolgt ☺. Der var købt tilpas ind, så der var ikke så 
meget i overskud. Vedr. sodavand var der købt for mange alm. vand ind. 

Erfaring fra i år er, der næste hvis der bliver konvent igen, vil være en rigtig god ide 
at kun have en cafe åben og bruge den anden cafe som anretningskøkken. Der skal 
kun være en hovedansvarlig. Budgettet blev holdt ☺ 

Udsmykningen har rigtig flot og enkel. Det var en meget flot banner ☺ 

Rengøringen under konventet gik rigtig godt, og visionen om at have Danmarks 
reneste konvent blev holdt ☺ 

Aktionen gik over alt forventning, der deltog ca. 50 medlemmer og ideen med at 
udstille alle de ting som skulle på aktion hele lørdagen, var en god ide. 

Aktionen indbragte i alt 9.300 kr. 



Vi vil i komiteen udtrykke stor taknemmelighed for medlemmerne tog så flot imod alle 
de børn som var på konventet, det var en oplevelse at se dem på vores countdown. 

Vi holdt et konventmøde søndag eftermiddag og der blev delt om en stor 
taknemmelighed for at været en del af konventet.  

Alle håbede vi igen vil lave konvent & camp i 2009.     

Jeg snakkede med pedellen på Audonicon og han har sat et kryds ved datoen den 31. 
juli – 2. august 2009, hvis vi beslutter at afholde konvent igen vil vi kunne leje 
Audonicon den weekend. Pedellen var meget glad for vi var der og håber vi kommer 
igen ☺ i 2009 

 

I kærlig service og fællesskab 

Gert 

Formand for konvent & camp 2008 

 

 

 

 

 

 



 

 


