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                             8. august 2016 

Formandsrapport til OSK Midtjylland 

Konvent & camp 2016 

”At bringe budskabet” 

Der var i alt 132 registreret, deraf var der 5 der havde forhåndsregistreret sig i 
banken inden 01.07.16 + 1 sen registrering i alt 6 forhåndsregistreringer. 

I forholdt til sidste år var 147 registreret og deraf 17 var forhåndsregistreret 

Fredag aften var der registreret 58 (sidste år 83) 

Gennemsnit cleantime 4 år og 8 mdr. (sidste år 7 år og 6 mdr.) 

På Count – op: Der var en som fejrede 1 dag clean ☺ Højeste cleantime var 23 år. 

Vi gav NA litteratur for 406,00 kr. nykommere som havde 30 dage eller derunder. 

Til alle emnemøderne var der ca. 8 – 40 medlemmer som deltog. Til Åbningsmødet 
var der ca.40 NA medlemmer og til hovedmødet ca. 120.  

De to speakermøder blev optaget og er lagt på konventhjemmesiden. De bliver også 
lagt op på www.nadanmark.dk  

. 

Økonomisk gik det godt, der var et overskud på 3.247,00 (sidste år 3.942,00.) 

Kasseren har udarbejdet færdigt regnskab. 

Regnskabet er lagt på vores hjemmeside: www.namidtjylland.dk under link konvent & 
camp  

Gallamiddag: Alle 75 billetter blev solgt,(deraf var de 26 solgt fredag aften) Prisen var 
igen i år 100,00 kr. Der var meget ros til maden og der blev hurtig samlet ind til 
”drikkepenge” ca. 600,00 kr. 

Clean Design som kom igen i år og solgte NA merchandise, Clean Design solgte i alt 
for ca. 3.500,00 kr. (sidste år 9.000,00 kr.) hvoraf vi fik 350,00 (10 % af salget) 

Hi boden solgte for ca. 3.200,00 kr. 

Vores litteratur bod solgte for ca. 425,00 kr. 

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. 1.064,00 kr. hvilken 
er ca. 100,00 kr. mindre end sidste år. 

Udsmykningen var flot, vi bruger alle bannere fra de foregående år. Vi køber kun 
banner til at sætte op foran scenen og nogle blomster til de tre mødelokaler. 
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Det var ca. 12 - 15 som overnattede i sovesalen og 5 telte var slået op på camp 
området samt 2 campingvogne i år. 

Auktionen gik igen i år over alt forventning, der deltog ca. 40 medlemmer. 

Tak til alle som kom med NA merchandise til auktionen. 

Auktionen indbragte i alt 3.700,00 kr. – hvilket var knap ca.300 kr. mindre end sidste 
år. 

(Auktionen varede ca. 45 min) 

Vores ting som vi skal bruge (køleskabe m.m.) i forbindelse med konvent & campen, 
er opmagasineret i et lokale tæt på Audonicon. Vi betaler 500,00 kr. i årlig leje, lejen 
er betalt frem til næste konvent & camp i 2017 

Vi holdt afsluttende konventmøde søndag eftermiddag hvor vi var 13 medlemmer. 

Vi aftalte på det afsluttende konventmøde at vi vil drøfte følgende på et af kommende 
konventmøder: 

- Hvordan kan vi mere gang i vores Count – op? 

- 7 tradition rundt på hovedmødet? 

 

Alle referater fra konvent møderne ligger på 

www.namidtjylland.dk under link konvent & camp.   

 

”Leve clean – rejsen forsætter” 

Lokalerne er booket fra den 4. august - 6. august 2017 

 

I kærlig service og fællesskab 

konvent kommiteen 
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Konvent & camp 2017 

Første konvent møde afholdes: Mandag den 5. december 2016 kl. 19.00 – 21.00  

Logo 2017 

 


