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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 & Program 
6. Rapport fra underudvalgsformænd & formand 
7. Sindsrorum  
8. Tema og logo for 2018 
9. Hvorfor er Konvent & camp ikke på sociale medier? 
10. Evt. 
11. Sindsrobøn 

 

2. Præsentationsrunde 

Gert, formand 

Carl Erik 

Tina, formand cafeen 

Anker, kasserer 

Lizette, cafeen 

 

Afbud: Nellie & Annelouise & Jakob & Dion  

 

3. Valg af referat & ordstyrer 

Gert valgt til referat og ordstyrer 

 

4. Oplæsning af NA`s 12 koncepter  

 Lizette læser NA`s 12 koncepter. 

 Anker indleder om et åndeligt princip, service  
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5. Auktion & Countdown & mødeledere & programmet. 

Auktion: Jacob J. 

Count- op, Per & Anker & Pernille M. 

Mødeledere: 

Emnemøde Sal A Fredag kl. 16.00: Lizette 

Emnemøde Sal A Fredag kl. 21.00: Carl Erik 

Emnemøde Sal B Fredag kl. 21.00: Kristina 

Åbningsmødet fredag kl. 19.30 Annelouise 

Emnemøde Sal A lørdag kl. 10.30: (kvindemøde) 

Emnemøde Sal B lørdag kl. 10.30: (mandemøde) Kim B. 

Emnemøde Sal A lørdag kl. 13.00: Jacob J. 

Hovedmødet lørdag kl. 15.00: Bjarke 

Emnemøde søndag Sal A kl. 10.30: Dion 

Emnemøde søndag Sal B kl. 10.30: Lars M. 

Afslutningsmøde søndag kl. 12.30 

 

6. Rapport fra underudvalgsformænd & formand 

Formand: 

Musik lørdag aften kl. ca. 21.00, som aftalt på sidste konventmøde, ville Jacob 
J. spørge en som kendte og vedkommende har sagt ja, han hedder, Rasmus 
Feldborg. Pris 1.500,00 kr. er aftalt med ham.   

Glen har sagt ja til at stå for lyden under vores Count-op. 

Har aftalt med stedet, at vi kan komme tirsdag den 1. august og sætte vores 
køleskabet op, så vi kan have kolde sodavand til konventet. Hvem hjælper med dette? 

Vi kan komme ind og gøre klar til konventet torsdag den 3. august kl. 16.00   

Hvem kommer og hjælper med at gøre klar?             

Budgetoplægget blev godkendt af OSK. 
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Kasserer:  

Vores kasserer anker gennemgik de bevægelser der har været indtil dato. 

Dato Bilag Beskrivelse Indtægt Udgift Beholdning 

18.01.17 1 Hævet fra aktiviteskontoen  13.000,00  13.000,00 
01.02.17 2 1. rate leje af lokaler  5.000,00 8.000,00 
01.02.17 3 155 stk. Armbånd til Konvent & Camp  1.280,00 6.720,00 
05.02.17 4 20 stk. folder sociale medier  240,00 6.480,00 
06.03.17 5 500 stk. flyers 2017  544,00 5.936,00 
09.03.17 6 Merchandise, 30 stk. T-shirt  2.218,00 3.718,00 
12.04.17 7 Kopier til konventmøderne & OSK  200,00 3.518,00 
04.05.17 8 Sodavand – 6 ks. a 24 stk.  624,00 2.894,00 
29.05.17 9 Sodavand – 14 ks. a 24 stk.  1.442,00 1.452,00 
13.06.17 10 Hævet fra aktiviteskontoen 25.000,00  26.452,00 
14.06.17 11 2. rate leje af lokaler  7.000,00 19.452,00 
14.06.17 12 Opmagasinering af vores konvent ting  500,00 18.952,00 
14.06.17 13 A conto Kaffesalg (Kenneth)  3.023,00 15.929,00 
27.06.17 14 Vand 217 stk.   760,00 15.169,00 

 

Cafeen: 

Cafeen 5.000,00 kr. som de plejer at få a conto, overføres til cafeforkvinden d. 
31.07.17 

Tager ud og køber ind om torsdagen eller fredagen, som de foregående år. 

Forkvinden sørger for vekselpenge, 2000,00 kr. – a conto fra OSK kasserer. 

Nellie laver Chilli Con Carne til fredag aften som hun har gjort de sidste par år. 

Anker køber bestik m.m. også til gallamiddagen, da han skal til Tyskland inden 
konventet. 

Lyd: 

Vi har et lejet billigt lydudstyr. 

Vi skal vælge en som står for optaget speakere, med egen telefon i år. 

Vi mangler en som vil have ansvar for lyden. 

Glen står for lyden til Count-op lørdag kl. 17.00 

Registrering: 

Der 12 for håndsregisteret i år. 

Oprydning: 

Hele kommiteen 



 5 

 

Udsmykning: 

Vi står alle sammen for udsmykningen – Formand køber blomster til de tre 
mødelokaler. 

Gallamiddagen:(lørdag kl. 18.30) 

Nellie har bestilt mad hos det firma som er i kælderen på Audonicon. Aftalt pris 
7.500,00 kr. for mad til 75 personer – derudover er der afsat 300,00 kr. til 
diverse. 

 

7. Sindsrorum 

Da Pernille & Jacob J ikke var på konvent mødet, vi ud fra de har/får styr på det 

8. Logo og tema for 2018 

Forslag blev godkendt. 

Med en enkel rettelse, der skal ikke være et & mellem Blive clean og forblive 
clean, der skal være et komma. 
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9.Hvorfor er Konvent & camp ikke på sociale medier? 

Formanden delte hæftet om sociale medier og vores åndelig principper ud til alle på 
vores sidste konventmøde i marts. 

Vi aftalte at alle skulle læse hæftet igennem for at vi bedre kan få en fælles forståelse. 

Formanden læste et par sider op fra hæftet om sociale medier og vores åndelige 
principper: 

Vi tog en runde: 

Alle var enige om at vores anonymitet er meget vigtig samt dette spørgsmål berører 
andre grupper og NA som helhed, som vores 4. tradition fortæller om når vi skal 
træffe beslutninger. 

Vi var enige om at det har virker i de 9 foregående år uden konvent & camp har været 
på sociale medier. 

Vi mener at dette bør drøftes i grupperne og i områderne og i RSK.  

Vi skal minde hinanden om vores anonymitet, som er det åndelige princip bag alle 
vores traditioner 

 

10.Evt: 

Husk konventmøde søndag den 6. august kl. 16.00 - lige efter konventet når vi 
er færdige med oprydningen. 

 

 

11.sindsrobønen 
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                    Kommiteen 2017 

                       Formand          Gert 

                                       Kasserer          Anker  

                                   Cafe                Tina  

                           Registrering      Torben & Jacob 

                           Oprydning        Komiteen som helhed 

                           Program           Komiteen som helhed 

                           Sandwich         Charlotte             

                           Udsmykning     Komiteen som helhed            

                           Aftensmad –     lørdag   Nellie 

                           Lyd                   

                           Webmaster       Gert 

                           Auktion            Jacob J. 

 

Vil gerne lavet service på konventet: Dion & Annelouise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


