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                              11. august 2012 

Formandsrapport til OSK Midtjylland 

Konvent & camp 2012 

”Vi blev frie” 

 

Der var i alt 158 registreret, deraf var der 16 der havde forhåndsregistreret sig i 
banken inden 01.07.12, plus 6 som havde forhåndsregistreret sig for sent. 

Fredag aften var der registreret 102. 

I forholdt til sidste år var 156 registreret og deraf 22 var forhåndsregistreret 

Gennemsnit cleantime 5 år og 6 mdr. (sidste år 4 år og en mdr.) 

På Countdown var der en som fejrede 12 dage clean ☺ Højeste cleantime var 20 år. 

Vi gav 1 stk. Basis tekst, og 4 stk. bare for i dag og 3 stk. NA- T-shirt væk til 
nykommeren  

Til alle emnemøderne var der ca. 15 – 40 medlemmer som deltog. Til Åbningsmødet 
var der ca. 80 medlemmer og til hovedmødet var der ca. 160 og til afslutningsmødet 
var der 30. ( ca. det samme som sidste år) 

Økonomisk gik det godt, der var et overskud på 10.491,00 (sidste år 10.956,00 kr.) 

Kasseren har udarbejdet færdigt regnskab. 

Regnskabet og er lagt på vores hjemmeside: www.nakonvent.dk under arkiv for 
konvent & camp 2012 

Der blev solgt 90 grill billetter, som har solgt ud allerede fredag aften. 

Vi fik megen ros for grill maden samt at det var mere afslappet at kunne sætte sig 
hvor det passede en. 

Vi havde lørdag aften live musik med Søren B. som spillede en time Søren måtte spille 
par ekstra nr. meget stor tilfredshed med den oplevelse. Derefter var der Dj, som vist 
nok sluttede kl. ca. 1.30 

Cafeen gik rigtig godt, de gjorde igen i år et stor arbejde.  

Kaffe og te var igen i år 7. tradition. Der kom ind i 7. tradition ca. 1.345,00 kr. lidt 
mindre end sidste år. 

Udsmykningen var rigtig flot. 

Det var 8 som overnattede i sovesalen og 12 telte var slået op på camp området. 

Rengøringen under konventet gik rigtig godt, og visionen om at have Danmarks 
reneste konvent blev holdt ☺ igen i år. 
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Auktionen gik igen i år over alt forventning, der deltog ca. 50 medlemmer. 

Auktionen indbragte i alt 5.355 kr. næsten samme beløb som sidste år 

(Auktionen varede ca. en time.) 

Merchandise blev der aflagt regnskab for på konventmøde den 5. august. Det blev 
besluttet de penge som der blev solgt for i alt 2.675,00, gives videre til næste års 
merchandise udvalg. I år havde de 2.250,00, så det gav et overskud på 425,00 kr. 
Derudover er forsat 17 T-shirt samt nogle NA logoer som sælges på kommende 
konventer og gives til NA auktioner. 

Børnene kom i svømmehallen lørdag middag og vi betalte for det, der deltog 12 børn. 

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

Vores ting som vi skal bruge (køleskabe m.m.) i forbindelse med konvent & campen, 
har vi fået lov at opmagasinerer på Audonicon. Vi betaler 500,00 kr. i årlig leje, lejen 
for et år er betalt.  

Vi holdt et konventmøde søndag eftermiddag (referatet fra dette konventmøde ligger 
som de andre referater på www.nakonvent.dk)  

Der blev delt om stor taknemmelighed for at været en del af konventet og de fleste 
ville være med igen næste år – hvor temaet er ”At dele fra hjertet” 

Audonicon er booket fra den 2. august – 4. august 2013 

 

I kærlig service og fællesskab 

Fra alle som lavede service på konventet 

konvent & camp 2012 

 

 


