
                              6. august 2009 

Formandsrapport til OSK Midtjylland 

Konvent & camp 2009 

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

 

Der var i alt 191 registreret, deraf var der 29 der havde forhåndsregistreret sig i 
banken derudover var der solgt 26 forhåndsregistreringer på møderne, i alt 55 
forhåndsregisteret. 

Samlet cleantime i alt ca. 780 år 

Gennemsnit cleantime ca. 4 år Højeste cleantime var 21 år. 

På Countdown var der en som fejrede 5 dage clean ☺ og en havde et ønske om at 
blive clean ☺. Vi gav to stk. Basis tekst, to stk. Just for today, en How & why, en 
miracles happen, en to års mønt og en 7 år mønt på countdown. 

Til alle emnemøderne var der ca. 20 – 40 medlemmer som deltog. Til Åbningsmødet 
var der ca. 90 medlemmer og til hovedmødet var der ca. 180 og til afslutningsmødet 
var der 30.  

Økonomisk gik det godt, efter alle udgifter er betalt, er der med et overskud på. 
17.919,00 kr. kasseren har udarbejdet færdigt regnskab. 

Regnskabet og er lagt på vores hjemmeside: www.nakonvent.dk under arkiv for 
konvent & camp. 

Overskuddet fordeles således som vi har besluttet.  

Overskuddet fordeles med 60 % til RSK(regionen) og 40 % til OSK Midtjylland. 

Den 4. August doneret 10.800 kr. til RSK (Region Danmark) 

Der blev solgt 100 billetter til gallamiddagen.  

Til festen blev der solgt 79 billetter. 

Begge fester med live band var en stor succes ☺ Vi har snakket om at evt. næste om 
lørdagen at have en DJ. Da udgifterne til band lørdag blev for store. 

Cafeen gik 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, der var ikke meget i 
overskud. Der blev i år solgt mere i cafeen. Kaffe og the var igen i år 7. tradition. 

Budgettet for cafeen blev holdt rigtig flot ☺ 

Udsmykningen var rigtig flot og enkel. Igen i år havde udsmykningsudvalget lavet en 
meget flot banner ☺ 

 

 

 



Rengøringen under konventet gik rigtig godt, og visionen om at have Danmarks 
reneste konvent blev holdt ☺ - dog var der i år flere som ikke brugte vores 
askebagere som vi havde håbet.. en ide var vi maler dem selvlysende næste år ☺   

Aktionen gik igen i år over alt forventning, der deltog ca. 60 medlemmer og ideen 
med at udstille alle de ting som skulle på aktion fredag & lørdag, var en god ide. 

Aktionen indbragte i alt 5.800 kr. 

Vi vil i komiteen udtrykke stor taknemmelighed for medlemmerne tog så flot imod alle 
de børn som var på konventet. 

Vi holdt et konventmøde søndag eftermiddag og der blev delt om en stor 
taknemmelighed for at været en del af konventet og de fleste ville være med igen 
næste år – hvor temaet er ”Velkommen hjem” 

Kim & jeg gik en runde sammen med pedellen og som han sagde: 

 ” her er renere end da i kom” 

Pedellen er meget glad for vi var der og glæder sig til at vi kommer i 2010. 

Audonicon er booket fra den 30. juli – 1. august. 

 

I kærlig service og fællesskab 

Gert 

Formand for konvent & camp 2009 

 

 

 

 

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

 

 


