
 

 

 

Referat  

 

Konvent møde den 31. juli 2011 

 

Konvent & camp 2011 

”Når NA`s hjerte slår” 

 

 

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 

Michael registrering & lyd 

Mike, oprydning 

Lone, oprydning 

Nick, lyd 

Asger, cafeen 

Tina, cafeen 

Lizette, med i cafe udvalget 

Kim, oprydning 

Karsten OBS 

Jannik, oprydning 

Charlotte OBS 

Gert, oprydning & næstformand 

 

3. Valg af referat & ordstyrer 

Lone valgt til referat og Gert er ordstyrer 
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4. Runde om hvordan det har været at være en del af konventet &(erfaringer) 

Merchandise: Line har fået 2250 kr. samme beløb som sidste år, der var et 
overskud på salg af T-shirt på 411,00 kr. 

T-shirt fra 2010 sælges for 50 kr. og T-shirt fra i år sælges for 75 kr. 

Cafeen: Havde styr på indkøb. Tina laver en indkøbsliste. 

Økonomisk gik det godt. Overskud ca. 11.000,00 kr. 

Vi vil prøve næste år at lave gallamiddagen på første sal. 

Evt lave et opvaskerudvalg til at vaske op efter gallamiddagen, samt et 
sandwichsudvalg. 

Banner skal være færdig i god tid. 

Udsmykningen var rigtig flot. Forslag om at lave to banner til hver sin side. 

Måske skulle vi næste år også lave nogle programmer på engelsk. 

Alle udtrykte stort taknemmelighed for et rigtig godt konvent og vil være med 
igen næste år. 

Flere udtrykte at det var godt vi brugte danske speakere som åbnings og 
hovedspeakere. 

 

5 Evt  

Intet under evt. 

 

Vi ses i 2012 i Skanderborg til konvent & camp ☺ ”Vi blev frie” 

6.Sindsrobønnen 
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Konvent & camp 2012 

” Vi blev frie” 

konventmøde 

mandag den 5. december kl. 19.00 

 

               Konvent komiteen 2011 

                              

                       Formand          Nellie & Næstformand Gert 

                                       Kasserer          Anker 

                                   Cafe               Tina & Dan & Lizette & Asger  m.m. 

                           Merchandise     Line 

                           Registrering      Nick & Michael 

                           Oprydning        Kim G. & Gert & Jannik 

                           Program           Komiteen som helhed 

                           Fest                  Dan & Essi 

                           Udsmykning      Pernille  

                           Lyd                   Nick & Michael 

                           Gallamiddag      Dennis 

  

 

 

  

  

 


