
 

Referat  

 

Konvent møde den 14. juli 2014 

 

Konvent & camp 2014 

”Vi fandt håb” 

 

 

 

Hjemmeside 

www.nakonvent.dk 

 

www.namidtjylland.dk               www.nadanmark.dk 
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Dagsorden: 

1. Sindsrobøn 
2. Præsentationsrunde 
3. Valg af referat & ordstyrer 
4. Oplæsning af NA`s 12 koncepter og et medlem deler om et åndeligt princip 
5. Rapport fra underudvalgsformænd & formand  
6. Evt. 
7. Sindsrobøn 

 

2. Præsentationsrunde 

Gert, oprydning & webmaster 

Carsten, registreringen 

Pernille M, Formand 

Tina, formand cafeen 

Maibritt 

Ida 

Jannik  

 

Afbud:  

Anker & Nellie & Torben & Bjørn & Lizette 

 

3. Valg af referat & ordstyrer 

Gert valgt til referat og ordstyrer 

 

4. Oplæsning af NA`s 12 koncepter  

 Maibritt læser NA`s 12 koncepter. 

Jannik indleder om et åndelige princip  - ærlighed 
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5. Auktion & Countdown & mødeledere 

Auktion: Thomas 

Countdown: Pernille M. 

Mødeledere:  

Se programmet med mødeleder oversigt: 

 

6. Rapport fra underudvalgsformænd & formand 

Formand: 

2. rate for leje af lokaler betalt. – sodavand købes om onsdagen før konventet 
og køleskabe stille også om onsdagen, så vi kan have kolde sodavand. 

 

Kasserer:  

Dato Bilag Beskrivelse Indtægt Udgift Beholdning 

14.01.14  Hævet fra aktiviteskontoen  8.000.00  8.000,00 
03.02.14  1. rate leje af lokaler(Audonicon)  5.000,00 3.000,00 
04.02.14 1 185 stk. Armbånd til Konvent & Camp  1.458,00 1.542,00 
14.02,14 2 Konvent telefon ( på flyers )  104,00 1.438,00 
28.02.14 3 Banner  738,00   700,00 
04.04.14 4 Webhotel 1 år www.nakonvent.dk  135,00   565,00 
10.07.14 5 Hævet fra aktiviteskontoen 26.400,00  26.965,00 
10.07.14 6 Hævet fra OSK Bankkonto 6.000,00  32.965,00 
10.07.14 7 2. rate leje af lokaler(Audonicon)  7.300,00 25.665,00 
10.07.14 8 A conto Kaffesalg (Kenneth)  3.562,00 22.103,00 
14.07.14 9 Kød fra Catering firma  6.312,00 15.791,00 

      

Cafeen 5.000,00 kr. 

Købes sodavand 6.000,00 kr. 

Indkøb til aftensmad lørdag aften 3.500,00 kr. 

Udsmykning (blomster) 500,00 kr. 

Trykning af program og flyers ca. 500 – 700 kr. 

 

Cafeen 

Tager ud og køber ind om torsdagen, som de andre år. 
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Tina prøver at samle nogle medlemmer som kan stå at smøre sandwich. 

 

Lyd – optagelse af speakere 

Søren B. optager begge speaker møder og stiller lydudstyr op.  

Aftalt udgift 1.500,00 kr. 

 

Registrering 

Der 27. forhåndsregisteret. 

 

Oprydning 

Gruppen i Skanderborg tager sig af dette igen i år. 

Kommiteen vil gerne i år have at en fra gruppen er ”ansvarlig” som kommiteen 
kan henvende sig til. 

 

Fest 

Jannik og Pernille finder en løsning med musikken lørdag aften. 

Da den DJ som havde sagt ja at stå for musikken lørdag ikke er til at komme i 
kontakt med. (tager ikke sin tlf.) 

 

Udsmykning 

Pernille (Randers) har meldt fra. Gert + Pernille M. vil gerne stå for 
udsmykningen i stedet for. 

Aftensmad (lørdag kl. 18.30) 

Der bliver i år leveret kød fra et catering firma. Der bliver i år stillet an til 
aftensmad i rummet overfor den store sal hvor de to speakermøder foregår. 

 

7.Evt 

Vi kan begynde at gøre klar til konventet fra torsdag kl. 16.00 
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8.sindsrobøn 

Husk konventmøde søndag den 3. august kl. 16.00 

Lige efter konventet på Audonicon 

 

               Konvent komiteen 2014 

                              

                       Formand          Pernille 

                                       Kasserer          Anker  

                                   Cafe                Tina & Lizette & Asger & Helle 

                           Registrering      Torben 

                           Oprydning        Gruppen i Skanderborg 

                           Program           Komiteen som helhed 

                           Fest                 Komiteen som helhed 

                           Udsmykning      Gert & Pernille            

                           Aftensmad – lørdag   Nellie 

                            

  

                

 

 

 

 

 



 6 

 

 

12 koncepter for NA service. 
 
1.  For at opfylde vort fællesskabs hovedformål, er NA grupperne     
    gået sammen om at lave en struktur som udvikler, koordinerer og 
    vedligeholder tjenester til gode for NA som helhed. 
 
2.  Det endelige ansvar og myndighed for NA service ligger hos NA   
    grupperne. 
 
3.  NA grupperne overgiver den nødvendige autoritet til service 
    strukturen, for at kan opfylde de ansvar, der er lagt på den. 
  
4.  Effektiv lederskab er højt værdsat i Narcotics Anonymous. 
    lederegenskaber bør omhyggelig tages i betragtning, når der bliver 
    valgt betroede tjenere. 
 
5.  For hvert ansvar, der er pålagt service strukturen, skal er enkelt 
    beslutningspunkt og ansvarlighed defineres præcist. 
 
6.  Gruppe samvittighed er det spirituelle middel, vi bruger til at få en 
    kærlig Gud til at influere på vores beslutninger. 
 
7.  Alle medlemmer i en service enhed bærer væsentligt ansvar for den 
    enheds beslutninger og bør tillades fuldt ud at deltage i 
    beslutningsprocesser. 
  
8.  Vores service struktur afhænger af ærligheden og effektiviteten af 
     vores kommunikation. 
 
9.  Alle elementer i vores service struktur har ansvaret for omhyggelig 
    at tage alle synspunkter i betragtning i deres beslutningsproces. 
 
10. Ethvert medlem af service enheden kan ansøge enheden om oprejsning 
     for et personligt klage punkt uden frygt for gengældelses 
     foranstaltninger. 
 
11. NA kapital skal bruges til at fremme vores hovedformål og skal 
     styres ansvarligt. 
 
12. Idet vi holder os til Narcotics Anonymous spirituelle natur, skal 
     vores struktur altid være tjenende ikke styrende. 

 

  


