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Dagsorden: 

1. Præsentationsrunde 
2. Valg af referat & ordstyrer 
3. Kasserer rapport & runde om erfaringer på dette års konvent & camp 
4. Sindsrobøn 

 

1. Præsentationsrunde 

Pernille M, Formand 

Tina, formand cafeen 

Carl Erik,  

Anker, kasserer 

Asger, cafeen & kørsel 

Gert, sekretær & webmaster  

Martin 

Brian 

Trine 

 

2. Valg af referat & ordstyrer 

Gert valgt til referat og ordstyrer 

 

3. Kasserer rapport & runde om erfaringer på dette års konvent & camp 

Vi tog en runde: 

Kasserer aflagde foreløbig rapport,(se endelig regnskab på vores hjemmeside) 

Overskud mellem 2.500,00 kr. – 4.000,00 kr.  

– Auktion 4.070,00 kr.  

- registreret 147.  

– Kenneth har afregnet, ca. overskud på 2.000,00 kr.  
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Underskud på gallamiddagen på ca. 3.500,00 kr. – 

Clean Design har afregnet 10 % af salget i alt 905,00 kr. 

Der blev solgt NA litteratur i vores bod for ca. 2.800,00 kr. 

Hi boden solgte for ca. 4.500,00 kr. 

Forslag om mindre antal indkøb af registrering armbånd. 

Forslag vi køber sodavand i nærbutik og laver aftale om retur hvis vi har for 
mange sodavand i overskud.’ 

Vi mangel betroede tjenere, hvordan? Vi var mindre betroede tjenere i år. 

Der var en del uro på hovedmødet 

NA har talent manglede opbakning. 

Mange vil gerne være med i gen næste år og havde været glade for at lave 
service på konvent. 

Vi besluttede at følge op på følgende på kommende konventmøder: 

- Hvordan får vi flere betroede tjenere 

- Uro på møde 

- Antal gallamiddagsbilletter 

- Evaluering af ”NA har talent” 

- Indkøb af sodavand – lave aftale med nærbutik.  

Dem vi lejer lokalerne af har igen år været meget glad for vi var der. 

En af vores betroede tjenere tog en runde med medarbejder på Audonicon 
efter konventet og han godkendte vores oprydning og han glæder sig til vi 
kommer igen næste år. 

 

 

 

 

                

 


