
 

 

 

Referat  

 

Konvent møde den 1. august 2010 

 

Konvent & camp 2010 

”Velkommen hjem” 

 

 

 

 

Hjemmeside 

www.nakonvent.dk 
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Dagsorden: 

1. Sindsrobøn 
2. Præsentationsrunde 
3. Valg af referat & ordstyrer 
4. Runde om hvordan det har været at være en del af 

konventet.(erfaringer) 
5. Sindsrobøn 

 

2. Præsentationsrunde 

Gert, oprydning & næstformand 

Pernille,(Randers) formand udsmykning 

Thomas S.K. formand festudvalget 

Michael registrering & lyd 

Dan, oprydning & cafeen 

Henriette, oprydning 

Mike, oprydning 

Lone, oprydning 

Nick, lyd 

Asger, cafeen 

Tina, cafeen 

Daniel, cafeen (pølsesalg) 

Henry, cafeen (pølsesalg) 

Line, Merchandise 

Brian, Merchandise  

Jan, OBS & Camilla OBS  

Afbud:  

Kim, formand oprydning 

Anker, Kasserer 
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Lizette, med i cafe udvalget 

Marina, udsmykning 

 

3. Valg af referat & ordstyrer 

   Gert valgt til referat og ordstyrer 

 

4. Runde om hvordan det har været at være en del af konventet &(erfaringer) 

Godt at se den indsat de nye gjorde, masser af kærlighed og taknemmelighed, 

God mad, der blev solgt ca. 130 – 140 stk. sandwichs. God ånd, det har ikke  

Kostet penge. Meget ros til god indsats i cafeen. 

Meget flot udsmykning, budskabet var fra udsmykningsudvalget var  

”at holde det enkelt” 

Masser af sindsro i de smukke lokaler. 

God ide at sælge pølser, der skal skilte indenfor i Audonicon om hvornår der 
sælges pølser. 

Merchandisesalget løb rundt. Vi besluttede at formanden for merchandise Line 
beholder 2.250 kr., til bestilling/indkøb af nye T-shirt allerede nu. Evt indkøb af 
børne T-shirt. 

Vedr. Lyd, skal vi være tidligere ude og bestille anlæg. Begge speak i den store 
sal blev optaget og er lagt på www.naspeaker.dk & www.nakonvent.dk 

Vi besluttede at det var i orden at bruge samme beløb som i år til festen 
3.500,00 kr.,  

vi har fået at vide det er i orden at holde festen i den store sal.  

5. Evt 

Vi ses i 2011 i Skanderborg til konvent & camp ☺ 

6.Sindsrobønnen 
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Konvent & camp 2011 

” Når NAs hjerte slår” 

konventmøde 

mandag den 6. december kl. 19.00 

 

               Konvent komiteen 2010 

                              

                       Formand          Nellie & Næstformand Gert 

                                       Kasserer          Anker 

                                   Cafe                Nellie & Dan & Lizette & Asger & Peter & Tina 

                           Merchandise     Line 

                           Registrering      Karsten & Michael 

                           Oprydning        Kim G. & Gert & Lone & Mike & Peter & Henriette 

                           Program           Komiteen som helhed 

                           Fest                 Thomas S.K. 

                           Udsmykning      Pernille & Marina 

                           Lyd                   Nick & Michael 

                           Gallamiddag      Tom & Heidi 

                           Børneudvalg      Jane                                      
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