
   Referat  8. august 2021  
                    

                       Dagsorden til OSK mødet den 8. august 2021 

              
           Ny dagsorden

1   Sindsrobøn.
2.  Præsentationsrunde herunder afbud.
3.  Oplæsning af de 12 koncepter.
4.  Oplæsning af ”Bare for i dag.”
5.   7. tradition
6.   Godkendelse af juni referat

                          7.   Valg af betroede tjenere (ledige poster)
  

                Næstformand/kvinde
                Vicekasserer
                Sekretær
                Webmaster & suppleant

      Litteraturansvarlig suppleant
      Konvent formand/kvinde
      Hi formand/kvinde
      OI formand/kvinde
 
      På valg
      Konventformand/kvinde
      Hi formand/kvinde
      Vicekasserer

 8.   Rapporter og Ønsker fra grupperne.
       

 9. Rapporter fra underudvalg
      OSR/OSS
      Kasserer
      Konvent 
      HI
      OI / Helpline
      Webmaster

10. Til beslutning:
       

                                         11. Evt. 

12. Næste møde 10. oktober og ny dagsorden.

                          13. Sindsrobøn

                   



                      Kommende OSK møder 2021

                      10 oktober & 5 december

                     
                       1. Sindsrobøn

                       2 ræsentationsrunde herunder afbud
Formand: Theis
Næstformand: 
Kasserer: Afbud
Litteratur: Asger
Sekretær: 
OSR: Morten
OSS: Afbud
H&I Formand 
O&I Formand: 
Webmaster Gert
webmaster suppleant 
Konventformand 

GRS Randers: ”Hold det enkelt” Asger & Gert
GSR Viborg ”Livet leves” Afbud
GSR Viborg” Free Spirit Anton 
GSR Aars ”På banen” Morten
GSR Århus ”Sammen kan vi: GSS Anders
GSR Århus; ”Håbet” Anders & GSS Jakob
GSR Århus “Surender to win” Afbud

                        GSR Horsens ”Basis tekst” Søren
GSR Silkeborg  “Nuet gruppen” Michael L. & GSS Simon

Observanter: Pernille (på valg til HI forkvinde)

Afbud:  Christian kasserer & Bernt ”Livet levet” Viborg & Lars OSS & Simon & GSS 
Henrik “Surender to win

                        I alt fremmødte: 11

                        Husk ved afbud at bruge vores OSK mail mailliste (tryk på svar alle) så alle 
                        på maillisten bliver informeret om afbudet.
                         – vil også gøre det lettere at købe ”passende” ind til frokost.
                       

                       3 Oplæsning af de NAs 12 koncepter.
Læst af  Pernille      



                      4. Oplæsning af ”Bare for i dag.”
Læst af Simon

        5. 7 tradition
i alt:  267,00            Købt frokost: 222,00 kr

                     6 Godkendelse af referatet.
      Referatet for juni  blev godkendt,

    

                   7  Valg af betroede tjenere - OSK mangler følgende betroede tjenere:
                                  Næstformand/kvinde

                Vicekasserer
                Sekretær 
                Webmaster suppleant

      Litteraturansvarlig suppleant
      Konvent & camp formand/kvinde 2021 & 2022
      Hi formand/kvinde
      OI formand/kvinde

                Følgende poster på valg i dag:
              Hi forkvinde Pernille blev valg
              Konvent & camp formand 2022 & 2023 Anders blev valg
              Et stort velkommen til vores nye to betroede tjenere :-) 

              Vicekasser -  opstillede kom ikke til OSK mødet og havde ikke meldt afbud

                            Følgende poster er på valg på næste OSK møde den 10. oktober
                            Ingen opstillede til næste OSK møde.

8. Rapporter og ønsker fra grupperne, opstart af grupperne.

NB: Grupperne bedes at huske udfylde GSR raportterne , som vil blive indsat i referatet 
                          GSR-rapport mailes til sekretæren inden OSK-mødet, for at lette vores sekretærs arbejde
                          osk.sekretar@gmail.com

                         På OSK mødet skal man kun fremlægge følgende:
                         Gennemsnitligt fremmøde
                         Antal nykommere og nye i gruppen, donation, ønsker, 
                         Hvordan  går møderne ? evt problemer og hvad der virker godt i gruppen.

             
           



Hold det enkelt gruppen Randers: Asger & Gert

Nye i NA: mandag  7  torsdag 11
Nye i gruppen: mandag 11 torsdag 14
Gns: mandag: 19
Gns  torsdag: 13
Donation til OSK 800,00 kr & 1.500,00 til RSK
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Se GSR/GSS rapporten sidst i referatet – rapporten bliver læst op på OSK mødet.

Sammen kan vi gruppen Århus onsdag. Anders

Nye i NA:       
Nye i gruppen: 24
Gns :  12
Donation til OSK: 2.650,00 kr

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK

Gruppen har sammen struktur, som den har haft i mange år. Mangler betroede tjenere.

Surender to win gruppen Århus Lørdag:  (Anders informerer om følgende)

Nye i gruppen:11

Gns: 15

Donation til OSK: 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Der kommer mange nye i gruppen og har fået flere nye betroede tjenere.

Håbet gruppen Århus Søndag:  Anders

Nye i gruppen:16

Gns: 18

Donation til OSK: Ingen donation

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Det godt rigtig godt i gruppen.
Gruppen er i gang med at spare op til et speakerjam i november, sammen med en anden 
gruppe – derfor ingen donation.
Giver litteratur gratis til nykommere.



Grib nuet gruppen tirsdag og fredag Silkeborg: Michael

Nye i NA: tirsdag    fredag  18

Nye i gruppe tirsdag   fredag 21
Gns: tirsdag:    
Gns: fredag: 14  

Donation til OSK: Gruppen beholdning er 6.123,00 kr, gruppen er i gang med at købe 
litteratur og når den er købt og betalt. Tager gruppen stilling til donation.

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Det går godt i gruppen, de fleste som kommer i gruppen er mænd.
Mødet om fredagen har opstillet skærm i gruppen, så medlemmer også kan deltage i møde 
online.

Free spirit gruppen Torsdag Viborg Anton

Nye i NA: 4      
Nye i gruppen: 2
Gns :  30
Donation til OSK: 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Gruppen har ikke haft GSM møde. Stabilt fremmøde ca 30 hver gang

Af banen gruppen onsdag Aars:  Morten

Nye i NA: 2      
Nye i gruppen: 10
Gns :  12
Donation til OSK: ingen donation

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Gruppen er igang med planlægge en trin workshop i uge 42
Se GSR/GSS rapporten sidst i referatet – rapporten bliver læst op på OSK mødet.

Basis tekst gruppen torsdag Horsens. Søren         

Nye i NA:  5      
Nye i gruppen: 24
Gns :  20
Donation til OSK: 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Se GSR/GSS rapporten sidst i referatet – rapporten bliver læst op på OSK mødet.

             
         



9. Rapporter fra underudvalg

OSR/OSS rapport: OSRer og OSS  mail:  osrmidtjylland@nadanmark.dk og  
ossmidtjylland@nadanmark.dk

Vores område ønsker fortsat sidste to lydbøger på nettet ?

OSK Midtjylland byder ind på at afholde RSK mødet 2022

Vi bakker op om at ”Guiding principles” udgives som  kladde på sammen måde som vi 
gjorde med Living clean og trin guiden.

              Link til OSR/OSS rapporten:  OSK/OSS rapport til RSK mødet august 

Konventkommitéen 2022 ”Velkommen ombord” fra den 29 juli – 31. juli

Prisen for lejet af lokalerne 2022 er aftalt til 12.000,00 kr + 500,00 kr for opmagasinering af vores 
ting vi bruger på konventet ( Køleskabe, bannere, udsmukning mm)

Lokalerne er booket for 2023 fra den 4- 6 august (wekeenden uge 31) lejen er pt. Ikke aftalt.

Vi afventet svar om vores lydanlæg også kan opbevares sammen med alle vores andre ting vi 
bruger i forbindelse med vores konvent  & camp

Link til programmet. (mangler bekræftelse fra to om det kan i 2022)

              Programmet er det samme som kommiteen udarbejde i 2020.

              Program       

Link konvnet & camps hjemmeside:  Konvent & Camp 2022 

H&I rapport: mail hi: hi.midt@nadanmark.dk

Vi har ingen HI formand/kvinde – derfor ingen rapport

Kasserer rapport: mail kasserer: kasserer.midt@nadanmark.dk

Kasserer rapport er udarbejdet og er sendt rundt på mail inden OSK mødet.

Se kasserer raporten på dette link.

OSK Regnskab 01.01.21 - 03.08.21 

Kasserer læste hovedtaleme fra regnskabet op, og  regnskabet blev godkendt.

Donation til RSK 10.000,00 kr (overført 09.09.21)

             INFO: mobilbetaling OSK hovedKonto (Donationer): 737970 
Aktivitetskonto: 682525 & 271040

             Litteraturkonto:  120619

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202021/regnskabs%202021.pdf?media=1628024473?_t=1628003414
https://www.nadanmark.dk/konvent-og-camp/
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/Konvent%20og%20camp/Arkiv/2022/program22.pdf?media=1628190007?_t=1621662282
https://www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202021/OSR%20rapport%20RSK%20Midtjylland%20aug%2021.pdf?_t=1628484924
mailto:osrmidtjylland@nadanmark.dk


             7. Tradition donationer fra medlemmer: 260016
 
             Donationer fra grupperne bedes overført til OSK  hovedkonto

OI rapport: mail OI  oi.midt@nadanmark.dk

Vi har ingen OI formand/kvinde – derfor ingen rapport

Helpline: mangler betroede tjenere til at varetage helpline. 

Kontakt Asger for at blive betroede tjener på vores Helpline:

Cleantime: 1 års clean og 4 trin er aflagt til sponsor.
Helpline Telefontid er fra 18 til 22 alle ugens 7 dage.

Vi ønsker forsat øget åbningstid for vores helpline, grupperne bedes spørge ude i 
grupperne om der nogle som vil lave service for vores helpline. Helpline kunne bruge nogle
flere kontakt personer i vores område, til hjælpe med at tage nye med til møde.

Webmaster: mail webmidt@nadanmark.dk     
Webmaster informerede om have deltaget online møde med webmastere fra følgende 
 3 områder, SOV, Syddanmark & Nordjylland. (KBH har ingen webmaster)
Online møde udviklede sig på tidspunkt til en diskussion mellem to webmastere fra andre 
områder, som vores webmaster ikke syntes burde foregå på et servicemøde
Vores webmaster har informeret de andre områdes webmastere han ikke længe deltager 
på online service møder, men kun til fysiske service møder .
Området havde forståelse for denne beslutning.

          Mange grupper undre sig højlydt over at de i flere år og på flere gentagne møder siger  
          de ønsker professionel hjælp – 
          Vi ønsker fortsat at vi indrager nogle professionele til at hjælpe med opbygningen
           og medlemmer ”oplæres” til at opdaterer vores hjemmeside.

Vi kunne skele til andre NA regiones hjemmesider for ideer hvordan vi ønsker vores 
hjemme kunne se ud.

10. Til beslutning:

      

          
 
11. Evt. 
             

12. Næste møde 10. oktober 2021 kl. 11 – 14.00

13. Sindrobøn

mailto:webmidt@nadanmark.dk


   

                        Dagsorden til OSK mødet den 10. oktober

              
           Ny dagsorden:

1   Sindsrobøn.
2.  Præsentationsrunde herunder afbud.
3.  Oplæsning af de 12 koncepter.
4.  Oplæsning af ”Bare for i dag.”
5.   7. tradition
6.   Godkendelse af referat
7.   Valg af betroede tjenere

                Næstformand/kvinde
                 Vicekasserer
                 Sekretær

       Litteraturansvarlig suppleant
                 Webmaster suppleant

      
8.   Rapporter og Ønsker fra grupperne.

       
9. Rapporter fra underudvalg
      OSR/OSS
      Kasserer
      Konvent 
      HI
      OI / Helpline
      Webmaster

10. Til beslutning:
      

          11. Evt.
12 Næste møde 5. december  og ny dagsorden.

          13. Sindsrobøn

                        



Skal drøftes/med ud i grupperne
    Vi mangler følgende betroede tjenere i OSK

                Næstformand/kvinde
                Vicekasserer
                Sekretær

     Litteraturansvarlig suppleant
     Webmaster suppleant

                           Spørge om flere vil være betroede tjenere i helpline og høre om nogle
                           være på en kontakt liste i forbindelse at hjælpe nye til møder,
                         
                         Spørge om nogle medlemmer ønsker at være en del HI 

indsendte GSR & GSS rapporter  på næste side



GSR/GSS Rapport                      Dato: 8/8-2021

Gruppens navn Basis tekst gruppen
Mødedag Torsdag
Møde tidspunkt 19.00 – 20.15
Adresse Kirkens korshærs varmestue, Borgermøde 8
Post nr. / by 8700
Sekretær Louise
Kasserer Claus
Mødeledere /suppleant Brian
GSR/GSS  Søren
Kaffe M/K Walter og Jonas
Litteratur Heidi
Indkøb af kaffe, krus mm Bent
Indkøb af litteratur mm Heidi
Ny i NA: 5 Ny i Gruppen:24 Gennemsnits fremmøde: 20
Donation til OSK Midtjylland:         1000 kr
Hvordan går det i gruppen?
Møderne går rigtig godt.

Ønsker til OSK:

Ingen

I kærlig serivce & fællesskab

Søren
GSR/GSS

  GSR/GSS-rapporten mailes til sekretæren inden kommende OSK-møde :
                          osk.sekretar@gmail.com



             GSR Rapport

Gruppens Navn: Af Banen

Mødedag: Onsdag                 Mødetidspunkt: 19:00

Adresse: Markvænget

Post nr. by 9600 Aars

Sekretær:  Morten  

Kassere: Christian  

Mødeleder /Suppleant: Morten / Ann  

GSR / GSS: Morten / Christian  

Kaffe m/k: Jan      / Frank                                                              

Litteratur:  Morten

Indkøb af Kaffe, krus mm. Morten 

Indkøb af litteratur mm.  Morten

Gennemsnitsfremmøde: 12 Nykommere i NA:   2   Nye i Gruppen:     10  

Donation til OSK Midtjylland: 0         

Hvordan går møderne? 

Møderne går rigtig godt, Stille og roligt voksende efter Corona pausen, 

Rigtig god ånd, trygt at dele 

Noget gruppen vil have op i OSK?

Nytårs fest Rigtig god ide Aars bakker op om ideen...

Aars bakker op om alle 3/4 opstillede kandidater, 

Rigtig fedt hvis vores HI &OI kommer på benene igen Noget vi kan gøre for at støtte 
op i gr..?

God ide med vores Mobile betaling nummer, Vi skal bare fortælle gr. Der benytter sig 
af denne mulighed at de til enhver tid kan søge om økonomisk hjælp hvis de kommer
til at mangle, Da flere og flere midler vil komme herfra...

Morten / Christian 

GSR/GSS



       GSR/GSS Rapport                         Dato: 31. juli 2021

Gruppens navn Hold det enkelt
Mødedag Mandag & torsdag
Møde tidspunkt 19.00 – 20.00
Adresse Slotsgården 5
Post nr. / by 8900 Randers
Sekretær Asger & Kenny
Kasserer Peter & Theis
Mødeledere /suppleant Rune & Michael
GSR/GSS Kenny
Kaffe M/K Jesper
Litteratur Gert
Indkøb af kaffe, krus mm Asger
Indkøb af litteratur mm Gert & Asger
Ny i NA: mandag 7
torsdag 5

Ny i Gruppen:mandag 11
torsdag 14

Gennemsnits fremmøde: 
mandag 19 torsdag 13

Donation til OSK Midtjylland:   800,00 kr & 1.500,00 kr til RSK
Hvordan går det i gruppen?
Møderne går godt, stigende fremmøde, vi er gode til at tage i mod nye.
Vi drøftede corona reglerne og vi vil opfordre medlemmer til fortsat af følge dem.
Vi sender fortsat ikke nøgleringe rundt

Ønsker til OSK:
Gruppen bakker op om alle de tre som stiller op til service for vores område.
Pernille for forkvinde for vores HI
Anders som formand for vores konvent & camp 2022 & 2023
Thomas som vicekasserer.
Vi drøftede omkring input til fordele/ulemper at gruppen bruger det mobilbetallings 
nr som OSK har oprette 260016.
Gruppen har brugt OSKs mobil nr i flere mdr og vi glade at den mulighed og trygge 
med at pengene går ind på en NA ejet konto og ikke en privat konto som er ejet af 
et medlem i gruppen.
Indtil videre har det ikke været noget problem med manglede kontanter i gruppen, 
vi snakkede om evt at litteratur salget foregår kontant, og hvis et medlem ikke har 
kontanter med kan medlemmet skylde til næste møde og der betale kontant.
En del af løsningen kunne i perioder også være at de betroede tjenere donener med
kontanter.

I kærlig serivce & fællesskab

Kenny GSR


	
	Skal drøftes/med ud i grupperne

