
 
 

 
 

 
DAGSORDEN TIL KONVENTMØDE MANDAG  

 

DEN 3. december 2007 kl. 19.00 – 21.00 
 

Jægergårdsgade 107 Århus C. 
 
 
 
1) Velkomst ved formanden.  / mødet er røgfrit 
 
2) Navnerunde. 
Thomas, formand party. Nillie & Kim formænd for cafeen.  
Gert, konventformand, Charlotte, info bod, Jannik, oprydning 
Lars, service søgende, Line, Handelsvare, Brian, formand registreringen. 
 
Afbud:   
Anker, kassere.  
Lonny 
 
3) Oplæsning af 12 koncepter ved Nellie 
 
4) Godkendelse af dagsorden. – mødet er røgfrit 
 
5) Rapporter fra formanden & underudvalgsformænd. 
 

1) Formand. 2) Kasserer. 3) Børneudvalg. 4) Café.  
5) Handelsvarer. 6) Info bod 7) Registrering. 8) Oprydning & rengøring 9) 
Program 10) Underholdning & Party. 11) Udsmykning. 12) Pressen OI 
Midtjylland.    
 
7) Hvordan fordeler vi procenter evt. overskud? 
     Mellem OSK Midtjylland, RSK, EDM & World service 
Aktivitetskonto 10.000 kr. 60 % til RSK 40 % til OSK Midtjylland. 
 
8) Valg af kaffemand/dame til næste møde. 
 
9) Eventuelt. 
 
10) Sindsrobøn. 



 
 

1. FORMAND: 
Gert 

Arbejdsopgaver: 
Være med til at lave dagsordener.  
Skrive referat, vælge ordstyrer til konventmøderne. 
Være til rådighed for andre udvalg under konventkomitéen 
Kontakt til Audonicon.  
Info omkring konventet. Skrive brev til Told & Skat om momsfritagelse. 
Organiserer salget af forhånds- registreringer i underfor OSK Midtjylland. 
 
03.12.07: Der til dato solgt 25 forhåndsregistreringer.  
Hjemmesiden har været besøgt af 620 i oktober, hvoraf de 69 var fra DK, i 
november var besøget 566, deraf 39 fra DK. 
Skrive på hjemmesiden at booke i god tid.  
Undersøge muligheder for at låne jord lige ved Audonicon. 
 
08.10.07: Har booket Audonicon. 
Der er p.t. forhåndsregistreret 8. 
Konventer & camp er registreret hos World service og kommer i The NA way. 
Har solgt 33 T-shirt på BOKNA7 på Bornholm, efter udgifter er trukket fra har 
det givet et overskud på 1600,00 kr. der er stadig 21 T-shirt tilbage at sælge. 
Har bedt 4 NA medlemmer om at sælge forhåndsregistreringer. 
P.t er der solgt 8 forhåndsregistreringer. 
04.02.08: 
05.05.08: 
 
 

Udgifter: 
08.10.07: ingen udgifter. 
03.12.07: 
04.02.08: 
05.05.08: 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

2. KASSERER: 
Anker 

Arbejdsopgaver:  
Holde regnskab og fremlægge regnskab på hvert konventmøde. 
Give penge til underudvalg. 
Være behjælpelig med at underudvalgene overholder deres budget. 
Lave regnskab efter konventet. 
03.12.07  Anker har meldt afbud til dagens konventmøde. Derfor ikke noget 
regnskab.  
Konventbeholdning p.t. 8750.00 kr. & overskud salg af handelsvare 1230,00 
kr. samt 20 T-shirt 
 
08.10.07: Anker blev valgt som kasserer. 
04.02.08: 
05.05.08: 

 

 

Udgifter: 
08.10.07: ingen udgifter. 
03.12.07: ingen udgifter 
04.02.08: 
05.05.08: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Børneudvalg 
Kim 

Arbejdsopgaver: 
At indrette et rum til børn med muligheder for leg og underholdning under 
konventet og campen. 
Budget: 
03.12.07: Planligger det når vi kommer nærmere konventet. 
 
08.10.07: Kim tager ansvaret for det kommer til at fungere. 
03.12.07: 
04.02.08: 
05.05.08: 
 

Udgifter: 
08.10.07: 
03.12.07: 
04.02.08: 
05.05.08: 

 
 

 
4. CAFÉ: 
Formænd: Nellie & Kim 

Arbejdsopgaver:  
Indkøb af mad og sodavand. Lave mad, samt sælge mad, herunder 
morgenmad under konventet. Finde NA medlemmer som vil hjælpe med at stå 
i cafeen. 
Budget: 6000,00 kr. 
03.12.07: Cafeen udvalget holder mødet i starten af det nye år. den 14 jan 08. 
 
08.10.07: Finn-Bjørn melder sig til at hjælpe med til cafeen. 
Vi tog en beslutning om at lave en galla-middag om lørdag, pris 130,00 kr. 
03.12.07: 
04.02.08: 
05.05.08: 
 
 

Udgifter: 
08.10.07: 
03.12.07: 
04.02.08: 
05.05.08: 
 

 

 



 

. 

5. HANDELSVARER: 
Formand: Line. 

Arbejdsopgaver: 
Indkøb af T-shirts, lave T-shirts, velkomstpose. Salg at na ting på konventet.  
Budget: 
 03.12.07: Vi har 20 T-shirt tilbage. Line har ca. 216 logo tilbage i to 
størrelser. 
Essi har fået udleveret 1000,00 kr. til indkøb af T-shirt. 
Thomas undersøger billigt undertøj til at trykke de logoer på som Line har. 
Essi er ikke kommet og har ikke meldt afbud.  
Line er ny formand. 
 
08.10.07: Essi er valgt som formand. 
04.02.08: 
05.05.08: 
 
 

 
 

 

 

Udgifter: 
08.10.07: 
03.12.07: 
04.02.08: 
05.05.08: 
 

 

 
6. Info bod 

 Formand: Charlotte 

Arbejdsopgaver: 
Lave en informations bod, hvor konventdeltagerne kan få oplysninger om 
hoteller og camping i nærheden, madsteder i nærheden, informationer om 
Skanderborg. 
Budget: 
03.12.07: I det nye år ca. juni mdr 2008, hentes info. 
08.10.07:  
03.12.07: 
04.02.08: 
05.05.08: 
 
 

Udgifter: 
05.05.08 



 

 

 
 

 

 

7. REGISTRERING: 
Formand: Brian P. 

Arbejdsopgaver: 
Sælge og organisere forsalget af registreringer i OSK Midtjylland, sælge 
registreringer under konventet, samle og organisere et hold af mennesker, der 
sidder i registreringen under konventet, uddeling af 'handelsvarers' poser og 
evt. andet ved indgangen, salg af evt. gallamiddagsbilletter og party billetter. 
Budget: 
03.12.07: Dags dato er der registreret ca. 25 
08.10.07: Brian har meldt afbud. 
04.02.08: 
05.05.08: 
 
 

Udgifter: 
08.10.07: 
03.12.07: 
04.02.08: 
05.05.08: 
 

 

 
 

8. Oprydning & rengøring: 
Formand: Jannik 

Arbejdsopgaver: 
Rengøring af lokaler under konventet. Rengøring af udendørs arealerne. 
Ansvaret for camp området at teltene overholder brandmyndigheders 
forskrifter. 
Budget: 
03.12.07: Finde hjælpere. Finder spande, lave ordensregler. 
Lars F. er med på oprydningsholdet. 
08.10.07: Jannik har meldt afbud. 
04.02.08: 
05.05.08: 
 

Udgifter: 
08.10.07: 
03.12.07: 
04.02.08: 
05.05.08: 
 



 

 

 

 

 

 

9. Programudvalget: 
Hele Komiteen 

Arbejdsopgaver: 
Speakere, indledere og mødeledere til konventet.  
Budget: 3000,00 kr. 
03.12.07: Vi fandt speakere og indledere til alle møderne. Gert tager ansvar 
for at spørge dem om de vil og kan. 
 
08.10.07: Vi besluttede at den samlede konvent komiteen laver programmet. 
Vi snakkede om længden af cleantime for dem vi vil have til de tre 
hovedmøderne, blev enige om minimum 5 år clean. 
 
 
04.02.08: 
05.05.08: 
 

Udgifter: 
08.10.07: 
03.12.07: 
04.02.08: 
05.05.08: 
 

 

 

 

10. Party & underholdning: 
Formand: Thomas 

Arbejdsopgaver: 
At sørge for underholdningen i caféen og til festen under konventet, koordinere 
arbejdsopgaver i udvalget. 
Budget:  
03.12.07: Vi tog en beslutning om at tage det Band som Thomas foreslog. 
Thomas kontakter band og laver kontrakt. De skal spille to timer lørdag aften, 
fra kl. 22.00 – 24.00 pris. 7- 8000,00 kr. 
Allans band spiller fredag aften. 
 
08.10.07: Thomas har muligvis et band på hånden, undersøger priser og tager 
et demo bånd. 
04.02.08: 
05.05.08: 
 



Udgifter: 
08.10.07: 
03.12.07: 
04.02.08: 
05.05.08: 
 

 

 

 
11. Udsmykning 

Formand: Ulla 
 

Arbejdsopgaver:  
At samle et hold, der skal stå for udsmykningen.  
Budget: 
03.12.07: Ulla er ikke kommet, har ikke meldt afbud. 
08.10.07: Ulla har meldt afbud. 
04.02.08: 
05.05.08: 
 

12. Pressen 
O.I Midtjylland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


