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Dagsorden: 

1. Referat - Rebekka 
2. Vi tog en runde / dele erfaringer – som kan bruges næste år. 
3. Sindsrobøn 

 

Tilstede 

Gert, formand 

Lizette, med i cafe udvalget 

Rebekka, registreringen 

Pernille, Countdown 

Tina, formand cafeen 

Mads 

Asger, cafe & salg af NA litteratur 

Lonnie, udsmykning 

Majbritt 

Dan 

Anker, kasserer 

Thomas, auktion 

 

2/ Vi tog en runde: 
 

Forslag om skilt at huske at ikke smide cigaretskodder i på området men i de 
opstillede lerkrukker. 

Hundepolitik (vedtaget sidste år) gik nogenlunde, dog har der nogle få som 
havde deres med inde i lokalerne. Måske skulle vi give lov til at have hunde 
med ind i lokalerne. Der var færde hunde på området i år. 

Forslag om at benytte lokalet overfor den store sal, til salatbar næste år, så 
kan de gå direkte ud og ned af trappen til grille. 

Forslag om at musikken og festen startet tidligere og evt. live musik om 
fredag, og rykke auktionen en halvtime frem til kl. 20.00 – til 21.00 og 
derefter begynde festen. Dette drøfter vi videre på vores næste konventmøde. 
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Nogle tog mad ind til møderne, skal vi have nogen holdning til dette? 

Økonomisk gik det fint, dog lidt mindre overskud. Overskud ca. 10.000,00 kr. 

(se regnskab under arkiv 2013) 

Det var en god ide med boderne var samlet (HI & merchandise & litteratur) 
måske skulle litteratur være lidt mere synlig, blev solgt det halve af hvad der 
blev solgt sidste år, det blev solgt for ca. 800,00 kr. NA litteratur. HI boden 
solgte for knap 5.000,00 kr. næste det samme som sidste år. 

Der var meget servicevillighed til konvent & camp. Vi var gode til at hjælpe 
hinanden i cafeen i år. 

Mange er med igen næste år ☺ 

 

I kærlig service 

Konvent kommiteen 

 

                       Formand         Gert 

                                       Kasserer         Anker & Per, vicekasserer 

                                   Cafe               Tina & Lizette & Asger / varmt mad Bjørn & Lone 

                           Merchandise     Line 

                           Registrering      Torben & Rebekka & Nick & Michael L & Carsten 

                           Oprydning        Gruppen i Skanderborg 

                           Program           Komiteen som helhed 

                           Fest                 Komiteen som helhed 

                           Udsmykning      Pernille & Lonnie 

                           Lyd                   Søren 

                           Grill                  Nellie 

                           Countdown        Pernille M. 

                           Auktion             Thomas 

                           Sandwichudvalg  Bodil (Silkeborg) John & Henriette & Lars & Bodil 

                          Vil gerne lave service på konventet: Jannik & Ruben & Simon & Mads & 

                          Kenneth 


