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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. Valg af mødeledere 
6. Rapport fra underudvalgsformænd & formand  
7. Evt. 
8. Sindsrobøn 

 

2. Præsentationsrunde 

Gert, sekretær & webmaster 

Tina, formand cafeen 

Maibritt, sandwich-udvalget 

Anker, Kasserer 

Morten 

 

 

Afbud: Carl Erik diverse opgaver, Torben registreringen, Nellie gallamiddagen, 
Pernille formand, Lizette cafeen, Dion diverse opgaver. 

 

 

3. Valg af referat & ordstyrer 

Gert valgt til referat og ordstyrer 

 

4. Oplæsning af NA`s 12 koncepter  

Anker læser NA`s 12 koncepter. 

Morten indleder om et åndelige princip  - uselviskhed 
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5. Auktion & Countdown & mødeledere & programmet. 

Auktion: Thomas  

 

Countdown: Brian & Carsten 

Vi blev enige om at i år at prøve noget andet musik til Countdown 

 

Mødeledere:  

Vi mangler forsat mødeledere til 3 møder. Vi aftalte at Gert finder de manglede 
mødeledere. 

 

Der en ændring i programmet 

Ny indleder fredag aften kl. 21.00 – Jannik 

 

6. Rapport fra underudvalgsformænd & formand 

Formand: 

Forespørgelse fra Clean design om at få lov at komme og sælge NA 
merchandise – de er meget velkommen. 

Kasserer:  

Læste rapporten op. 

Der er foretaget følgende ind og udbetalinger til d.d. 

16.01.15 1 Hævet fra aktiviteskontoen  13.000,00  13.000,00 

19.01.15 2 185 stk. Armbånd til Konvent & Camp  1.463,00 11.537,00 

29.01.15 4 Banner 90 x 750 cm – store sal.  625,00 10.912,00 

02.02.15 3 1. rate leje af lokaler(Audonicon)  5.000,00 5.912,00 

02.02.15 5 Sodavand – 13 ks. a 24 stk.  1.339,00 4.573,00 

06.03.15 6 Sodavand – 18 ks. a 24 stk.  1.816,00 2.757,00 

16.04.15 7 500 stk. Flyers 2015  592,00 2.165,00 

07.07.15 8 14 forhåndsregistreringer 2.100,00  4.265,00 

07.07.15 9 Hævet fra aktiviteskontoen 25.060,00  29.325,00 

07.07.15 10 2. rate leje af lokaler(Audonicon)  7.000,00 22.325,00 

07.07.15 11 Opmagasinering af konvent ting.  500,00 21.825,00 

07.07.15 12 A conto Kaffesalg (Kenneth)  3.562,00 18.263,00 
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Cafeen 5.000,00 kr. – deri er medregnet 500,00 kr. indkøb af Chilli Con Carne, 
som Nellie laver. Sælges i cafeen fredag aften. 

Der er købt sodavand & vand for i alt: 4.495,00 kr. 

Udsmykning (blomster) 200,00 kr. 

Trykning af 100 stk. program & 500 stk. flyers 2016 pris ca. 1.200, kr. 
afhentes den 29. juli 

 

Cafeen 

Tager ud og køber ind om torsdagen, som de andre år. 

Maibritt har ansvaret for sandwich-udvalget. 

 

Lyd – optagelse af speakere 

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

Aftalt udgift 1.500,00 kr. 

 

Registrering 

Der er pr. den 03.07.15 - 14 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. 

 

NA har talent: 

Foregår i lokale A ved cafeen – Søren sætter lyd op. 

 

Udsmykning m.m. 

Vi står alle sammen for udsmykningen.  
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Vi får trykket plakater med trin & traditioner til lokale A & B. pris ca. 500,00 kr. 
Dette blev godkendt at kommiteen. 

Gallamiddagen (lørdag kl. 18.30) 

Nellie har bestilt mad hos det firma som er i kælderen på Audonicon. Aftalt pris 
9.700,00 kr. for mad til 100 personer – derudover er der afsat 300,00 kr. til 
service. 

Oplæsningerne: I år læser vi også ”Vi kommer i bedring”  

Dette blev godkendt at kommiteen. 

Vi får lavet 2 krus med konvent logo, som sælges på auktionen lørdag. Gert 
bestiller dem. 

Der købes oplæsninger på andre sprog, da nogle har spurgt til om der kan 
afholdes internationalt møde. Dette blev godkendt af kommiteen. 

7.Evt 

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

Husk konventmøde søndag den 2. august kl. 16.00 

Lige efter konventet er slut på Audonicon. 

 

8.sindsrobøn 

 

               Konvent komiteen 2015 

                       Formand          Pernille 

                                       Kasserer          Anker  

                                   Cafe                Tina & Lizette & Asger  

                           Registrering      Torben 

                           Oprydning        Gruppen i Skanderborg 

                           Program           Komiteen som helhed 

                           Sandwich         Maibritt             

                           Udsmykning     Komiteen som helhed            

                           Aftensmad – lørdag   Nellie 

                           Sekretær & webmaster Gert 
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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. 
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