
Konventmøde 2. august 

 

Erfaringer af 2009  
Konvent & camp 

 
”Så længe vi følger denne vej, har vi intet af frygte” 

 
 
Efter konventet har vi holdet et konvent møde om hvilken erfaringer 
de forskellige underudvalg har gjort, så vi kan bruge dem til næste år. 
 
Anker bliver næste år igen kasserer og Line bliver suppleant næste år. 
Anker gav os et lille referat af vores regnskab 2009, som i kan se på 
hjemmeside: www.nakonvent.dk under arkiv konvent & camp 
 
Jannik som var formand for oprydningshold, siger at der er brug for 
flere æskebager og måske nogle som er lidt større. Der var mange i år 
som ikke brugte æskebagerne. 
Oprydningsudvalget skulle igennem alle skrællespandene, for at 
sorterer de flasker som der var med pant.  
Kim synes det var godt at være med og vil gerne overtager Janniks 
post næste år. 
 
Lonny, som blev desværre syg var formand for udsmykning.  
Pernille og Lonny blev enlige om, at banner skal være større næste år. 
 
Thomas S. har stået for festen fredag & lørdag.  
Lørdagsband er nok et lidt dyrt og foreslår at vi bruger en DJ i stedet 
for en band lørdag aften. 
 
Nellie og Pernille har stået for café-udvalg. Det var måske en go idé at 
registrerer dem der sover på stedet, så vi ved hvor mange der 
kommer, spiser morgenmad. Også skal vi bliver bedre til at skaffe folk 
til service i café og til at laver sandwich. 
 
Asger kunne godt tænke sig at vi blev bedre informerer om hvor de 
forskellige aktiviteter er. 
 
Michael L. fortæller at speaket af Dorrit og Lars lå på hjemmesiden 
søndag. 
Michael vil lave et forslag om at investerer i optagerudstyr, så de ikke 
hele tiden skal leje det.  
Forslag bliver stillet til RSK så hele NA Danmark kan bruge udstyret. 
Nick vil følger Michael op næste år. 
 
Lisette vil gerne være en del af næste års konvent & camp. 
 
Gert vil næste år på oprydningshold.  
 
 
 
 
 
Nellie bliver ny formand for 2010 & 2011  



Nellie blev valgt på OSK mødet i juni. 
 
Line lagte regnskab for de T-shirts hun havde lavet og solgt.  
Der er en prøve på vej, hvor der er broderet vores logo af næste år på 
en T-shirt. 
Det bliver spændende at se. Charlotte overtager Lines post næste år. 
 
Karsten overtager Brians post i registrering og gør det over Internet, 
da han bor i KBH.  
Brian vil næste år bare hjælpe her og der hvor det er nødvendigt. 
 
Jan synes det var bedre end sidste år, mere afslappende.. 
 
Michelle vil gerne stå for aktiviteter for børn i næste år. Det var hendes 
første konvent. 
 
Ronny, vores ven fra Belgien, havde en god tid sammen med os og vil 
helt sikker kom næste år igen..  
 
Vi tog en hurtig afstemning om vores konventmøder skal være om 
mandagen eller om søndagen. 
Der var flertal for vi holder dem om mandagen. 
 
Første konventmøde for konvent & camp 2010 bliver: 
Mandag den 7. december 2009 kl. 20.15 
 
 
 

I kærlig service & fællesskab 
 

Referat Nellie 
 
 
 
 

 
  
 
 

 


