
Referat fra Konventmøde afholdt i Skanderborg d.31-7-2022

Skanderborg konventmøde d. 31/07-22 

1. Sindsrobønnen 

2. Præsentations runde: Anders, Nasir, Tina, Asger, Walder, Pernille, Lise, Louise, Malte, Kasper, 
Julie, Anja, Rasmus, Brian, Carl Erik. 

3. Referant - Anja, Ordstyrer - Anders 

4. Rapport fra kassér - jævnfør kassér rapport 

5. Runde fra alle i komiteen – 

ANDERS: Der er meget at lave i caféen. Han forslår, at Tina kun er ansvarlig for Cafe. Og der 
skal flere service kræfter til. At der bliver lavet en bedre struktur, så dialogen er bedre og vi 
undgår konflikter. 

NASIR: han ønsker bedre struktur med. Han havde total optur over auktion kæmpe succes 
siger han. Og er klar til næste år igen. 

TINA: konventet er gået bedre end hun forventede. Hun har holdt fri mere end hun plejer. Det 
fungere fint at Asger og hende handlede hver aften. Tine roser det hele, og har forståelse for 
alle de nye mennesker der knoklede for konventet. 

ASGER: er glad for det store overskud konventet gav. Han forslår bedre struktur. At struktur og 
planlægning er bedre til konventet næste år, inden konventet går igang. 

Walder: forslår bedre planlægning og struktur inden konvent start, så der ikke bliver 
misforstået noget. 

PERNILLE: forslår bedre planlægning og struktur inden og under konventet. Hun forslår at 
konvent komitén ikke skal gøre rent efter konvent. 

LISE: forslår bedre struktur og planlægning inden og under konventet. Bedre struktur omkring 
omkring morgenmad. At der kommer faste servicekræfter til at lave kaffe, bedre struktur/ 
service til sandwich produktion, service til at få pant afl i rigtig sække, forslår at betale sig fra 
slut rengøring. 

LOUISE: forslår bedre planlægning og struktur. Hun forslår bedre aftensmad fredag aften. 

MALTE: han er klar til næste år med lyd og teknik. KASPER: konventet er gået som forventet. 
Han forslår at konventet kan betale sig fra sandwich, kage og rengøring. JULIE: kun positiv. 
CARL ERIK: forslår bedre struktur, og at det var bedre planlægning af service kræfter inden 
konvent start. Han oplevede at sandwich produktion fungerede perfekt fredag, men det 
sejlede lørdag. Når ting “sejler” giver det konflikt, som ingen ønsker. Han ønsker at trække sig 



fra konvent komitén, men vil gerne lave service på konventet. Han forslår fast service på kaffe 
brygning. Han synes lyden på count Down var for høj. 

RASMUS: bedre planlægning og struktur. Service kræfter til slut rengøring, så konvent komitén
ikke skal gøre det. Han forslår at der bliver lavet en aftale med en butik, så vi kan returner de 
varer vi ikke har brugt/åbnet feks kaffe, sodavand mm. 

BRIAN: kun positiv tilbagemelding. ANJA: meget meget enig med alt hvad der er sagt fra fe 
andre. Så bedre planlægning og struktur på service kræfter inden konvent, så konflikter og 
meget pressede mennesker bliver undgået. Er klar til næste år. 

Alle i konvent komitén, roste det konvent vi havde fået stablet på benene. Sagde, at det havde 
været det vildeste konvent og at alle gjorde det rigtig godt. Alle i komitén er meget positive. 

Til næste år skal vi have undersøgt mulighederne for, at få lavet en aftale med Dansk Retur 
Pant. 

Tak for i år

Sindsrobøn.


