
   Referat 5. december 2021   
                          

                           Dagsorden til OSK mødet den 5. december

           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 oktober referat

                          7.   Valg af betroede tjenere - ledige poster i parentes
    Formand

                Næstformand/kvinde (ledig)
                Kasserer
                Vicekasserer (ledig)
                Sekretær (ledig)
                Sekretær suppleant (ledig)
                Webmaster
                Webmaster suppleant (ledig)
                Litteraturansvarlig

     Litteraturansvarlig suppleant (ledig)
                Formand/kvinde for konvent
                Hi formand/kvinde
                OI formand/kvinde (ledig)

      På valg

 8.   Rapporter og Ønsker fra grupperne.
       

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

10. Til beslutning:
    

                                         11. Evt. 

12. Næste møde og ny dagsorden.

                           13. Sindsrobøn

                           Kommende OSK møder i 2022                                              

                           13. marts & 10. april & 12. juni  & 7. august & 9. oktober & 4. december



                       1. Sindsrobøn

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

GSR Randers: ”Hold det enkelt” Johnny
GSR Viborg ”Livet leves” Nicolai & Vilborg
GSR Viborg ” Free Spirit” Nicolai & Vilborg
GSR Aars  ”Af banen” Afbud
GSR Århus ”Sammen kan vi: Afbud
GSR Århus “Håbet”  Henrik
GSR Århus “Surender to win” Henrik
GSR Herning ”Living clean” Afbud

                        GSR Horsens ”Basis tekst” Louise
GSR Silkeborg “Grib nuet” Simon
GSR Skanderborg “Basis tekst” Afbud

                        Viborg online Vilborg & Nikolaj

Observanter:  

Afbud : Jesper ”Living clean” Herning & Anders ”Sammen kan vi” og ”Håbet” Århus.
Lars ”Sammen kan vi” Århus  og Christian kasserer og Victor ”Basis tekst”
Skanderborg & Kenny ”Hold det enkelt” Randers & Pernille HI forkvinde

                        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 gøre det lettere at købe ”passende” ind til frokost.

                        3 Oplæsning af de NAs 12 koncepter.
Læst af  Henrik           

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



          5. 7 tradition
      i alt: 186,00 kr.   frokost 200,00 kr
  

                       6. Godkendelse af referatet.
     Referatet for oktober blev godkendt, med rettelse af ”på banen” til ”af banen”

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

                Vicekasserer
                Sekretær 
                Sekretær suppleant
                Webmaster suppleant

     Litteraturansvarlig suppleant
     OI formand/kvinde
      
     Nicolai overvejer at stille op som litteraturansvarlig suppleant, han ikke
     mulighed at opbevare alt det litteratur vi har på lager.
     Nicolai blev opfordret til at på næste OSK møde at fortælle om sit service cv og 
     derefter at bliver valg på efterfølgende OSK møde.
     

                Følgende poster på valg i dag:
                ingen poster er på valg

                             Følgende poster er på valg på næste OSK møde den 13. marts
                             Kasserer & litteraturansvarlig
            

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

 NB: Grupperne bedes at huske udfylde GSR rapportterne , 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.

                Hvad gruppen har besluttet angående de emner, som GSR /GSS har taget med hjem i           
                gruppen



Hold det enkelt gruppen mandag og torsdag Randers, Johnny
Nye i NA: mandag  7  torsdag  2
Nye i gruppen: mandag  13   torsdag 11
Gns: mandag: 24  (2 gæster)
Gns  torsdag: 11 
Donation til OSK: 1.800,00 kr
Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Se GSR/GSS rapporten sidst i referatet,

Sammen kan vi gruppen Århus onsdag. Afbud
Nye i NA:       
Nye i gruppen: 
Gns :  
Donation til OSK: ingen donation

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK

Surender to win gruppen Århus Lørdag: Henrik

Nye i gruppen:

Gns: 

Donation til OSK: ingen donation

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Det går godt i gruppen der kommer mange nye i gruppen.
Speaker Jam den 13 nov. gik godt, der var ca 70 – 80 medlemmer.
Det gav underskud. - Vil gerne gentage speaker Jam næste år.

Håbet gruppen Århus Søndag: Henrik

Nye i gruppen:

Gns: 

Donation til OSK: ingen donation

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Det går godt i gruppen, mange nye  – (gruppen var med til at lave speaker jam)



              Grib nuet gruppen tirsdag og fredag Silkeborg; Simon

Nye i NA: tirsdag    fredag   (Tallene i gruppen vil bliver mailet til sektræren)

Nye i gruppe tirsdag   fredag    
Gns: tirsdag:    
Gns: fredag:  

Donation til OSK:  1.650,00 kr 

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Det går godt i gruppen stigende opbakning, dog lidt færre på det sidste.

              
Free spirit gruppen Torsdag Viborg: Vilborg & Nicolai

Nye i NA:       
Nye i gruppen: 
Gns :  
Donation til OSK: 1.671,62 kr.

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Stort opbakning og møderne går godt – en del nye fra institutioner
Der er komme styr på økonomien

Livet leves gruppen lørdag Viborg: Vilborg & Nicolai

Nye i NA:       
Nye i gruppen: 
Gns :  
Donation til OSK: 3.500,00 kr.

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Stort opbakning og møderne går godt – en del nye fra institutioner.
Der er kommet styr på økonomien

Af banen gruppen onsdag Aars:  Afbud (GSR rapport indsendt)

Nye i NA: 2      
Nye i gruppen: 8
Gns :  9
Donation til OSK:  1.000,00 kr

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Se GSR/GSS rapporten sidst i referatet,



Basis tekst gruppen torsdag Horsens. Louise         

Nye i NA: 2      
Nye i gruppen: 19
Gns :  28
Donation til OSK:  ingen donation

Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
Se GSR/GSS rapporten sidst i referatet.

           
            Living clean gruppen onsdag & søndag Herning Afbud

Nye i NA:       
Nye i gruppen: 
Gns :  
Donation til OSK: 

            Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK

            Basis tekst gruppen mandag Skanderborg . Afbud (GSR rapport indsendt)
            Nye i NA: 4       

Nye i gruppen: 35
Gns :  9
Donation til OSK: 

             Hvordan går det i gruppen og ønsker til OS
Se GSR/GSS rapporten sidst i referatet (coronapas p.g.a stedet forlanger det.)

Viborg online, møde hver aften kl. 20.00 og lørdag formiddag kl. 10.00:

Gns :  i alt på alle de 8 online møder er ca 170- 180
             Hvordan går det i gruppen og ønsker til OSK
             Møderne går rigtig godt og holder et gruppesamvittighedsmøde hver mdr.
             Har fået god struktur for alle møderne – har modtaget en dagsorden til 

                gruppesamvittighedsmøderne fra en anden gruppe, som gruppen nu bruger.

              Gruppen har fået at vide at der snart ikke var mere plads på vores server på hjemmesiden  
og derfor ikke kan lægge flere speakere og indledere op på hjemmesiden.

              Vores webmaster lovede at undersøge hvor meget plads vi har på vores RSK webhotel.

              https://www.nadanmark.dk/danske-speaks/

 

           

                 



               Drøftelse af hvad grupperne har haft med ude i grupperne samt ønsker:

               Basis tekst Horsens:

              Vi vil gerne have, at der drøftes, hvad der gøres i de forskellige grupper, når der opstår         
uenighed på gsm møde ift. beslutninger, der skal tages. Hvordan er det op til 
gruppesamvittigheden? Hvad gør andre grupper helt konkret, når der er uenighed?

              Alle medlemmerne på OSK mødet delte erfaringer omkring  gruppesamtittighed:

             En fast dagsorden på GSM møderne. Vigtig at have en ordstyrer som kan medvirke til at 
dagsorden bliver holdt, og nye forslag først kommer på dagsorden på næste GSM.  Være 
opmærksom på at evt forslag ikke berører andre grupper og NA som helhed.

             Gruppen Hold det enkelt delte om deres erfaringer med at gruppen har nogle 
gruppeprincipper. Grupperne kan ”tilpasse” disse gruppeprincipper efter egen behov og 
ønsker. 

              Gruppeprincipperne indeholder et ”princip” omkring hvordan gruppen donerer til de 
forskellige service komiteer (RSK, World service, EDM & OSK Midt og service konferencen)  
Dette har medvirket til øge gruppens forståelse for dens ansvar for NA som helhed.

              ”NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt” 

             Der står bla. a. i 11 koncept:

          ”Når vi prioriterer, kan vi fristes til bare at se på vore egne behov, holde stramt på vor kapital,
idet vi udelukkende bruger penge til vore egne projekter og overser vor rolle, nemlig at yde 
de fornødne penge til alle niveauer af service. Den tankegang står i modsætning til 11. 
koncept. Højt på vor prioriterings liste skal sættes trofasthed til at fremme NA`s mål som en 
helhed”

             ”Direkte gruppe bidrag til vor service struktur opmuntrer til ansvarlig styring af service 
midlerne og hjælper vores service til at fokusere på NA`s hoved formål. Det er vor erfaring, at
når vi forpligter os til at finansiere arbejdet på hvert niveau af service strukturen 
udelukkende ved gruppe bidrag, vil det falde os lettere at bevare en stærk forbindelse mellem
vore grupper og vore andre service enheder”

              11. koncept  lagt på vores  hjemmeside. Se link

              11. koncept

              Gruppeprincipperne fra Hold det enkelt gruppen bliver sendt ud samme med referat.

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/Diverse%20Midt/11%20koncept.pdf?media=1638684871?_t=1638806933


9. Rapporter fra underudvalg

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

RSK referatet er d.d. ikke lagt på hjemmesiden. 

Vores OSR informerer omkring den nye forside til vores (RSK) forsiden, se link og kom 
gerne med input og send dem til webmidt@nadanmark.dk  så vil vores webmaster sende 
dem videre til internetformanden i RSK. 

https://www.nadanmark.dk/forside3/

Forslag om vi i Danmark vil byde ind på et vinter EDM møde i 2024, det mest praktisk at 
EDM mødet bliver afholdt i storby med en lufthavn tæt på.

Vores OSR informere RSK om at vi afholder workshop om ”Anonymitet og sociale medier” 
på vores kommende OSK møde og flere fortalte de vil evt komme og deltage.

Service konferencen 2022, bliver afholdt fra den 25. - 27. marts 

Kastetvej 3 9000 aalborg    Flyers er ved at blive lavet. Temaet er OI

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

ingen rapport da vi ikke har nogen formand/kvinde

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

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

Der har været afholdt to Hi komite møder siden sidste OSK møde 

Link til de to HI referater:

Hi referat 07.11.21  

Hi referat 10.10.21 

Næste HI møde afholdes den 30. januar 2022 kl 13.00

Varmestuen

Borgergade 8  8700 Horsens.

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/HI%20Midtjylland/Hi%20referater%202021/hi%20referat%20d%2010-10-21.pdf?media=1637855351?_t=1633879188
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/HI%20Midtjylland/Hi%20referater%202021/Referat%20HI%20m%C3%B8de%2007.11.2021.pdf?media=1637855351?_t=1636366421
mailto:hi.midt@nadanmark.dk
mailto:oi.midt@nadanmark.dk
mailto:webmidt@nadanmark.dk
mailto:osrmidtjylland@nadanmark.dk


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

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

Gert læste hovedtallene fra regnskabet op, og regnskabet blev godkendt.

Se link til kasserer rapporten

OSK Regnskab 01.01.21 - 30.11.21 

               Kassereren vil efter OSK møde møde indsende til vores bankforbindelse et skema om vores               

forventede transaktioner i 2022, som er et krav fra vores bankforbindelse at vi gør det hvert år.

HUSK: Når grupperne bruger vores mobilbetaling eller vores bankkonti til køb af litteratur eller 
donationer er det vigtig at huske af skrive hvilken gruppen som overfører pengene.

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

             Litteraturkonto:  120619
             7. Tradition donationer fra medlemmer: 260016

             Donationer fra grupperne bedes overført til OSK  hovedkonto

              Konventkomitéen rapport:
             Link konvent & camps hjemmeside https://www.nadanmark.dk/konvent-og-camp/
             
             Konventmøde mandag den 6. december i Århus.
             Se dagsorden på konvent & camps hjemmeside under konventmøder

             Webmaster rapport: mail webmidt@nadanmark.dk 
             Vores hjemmesiden bliver regelmæssig opdateret når webmaster  modtager referater
             m .m.  https://www.nadanmark.dk/osk-midtjylland/

Vær opmærksom hvis vi skriver www.namidtjylland.dk  bliver vi viderestillet til 
hjemmesiden på nadanmark.dk

10. Til beslutning:
Vi besluttede at flytte det kommende OSK møde fra 6 . februar til den 13. marts på grund af
den nuværende stigende smitte.

11. Evt.
Forslag til beslutning opdatering af vores retningslinjer

             ”De betroede tjenere i OSK får autoritet til evt. flytte et OSK mødet eller aflyse et OSK 
             møde”
             Beslutning om forslaget tages på næste OSK møde

12. Næste møde 13. marts 2022 kl. 11 – 14.00

13. Sindrobøn

http://www.namidtjylland.dk/
mailto:webmidt@nadanmark.dk
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202021/regnskabs%202021.pdf?media=1638194701?_t=1636310743


                          Dagsorden til OSK mødet den 13. marts 2022

              
           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
      Workshop ”anonymitet og socialemedier” varighed ca 1 time
8.   Valg af betroede tjenere
      Formand

                Næstformand/kvinde (ledig)
                Kasserer på valg
                Vicekasserer (ledig)
                Sekretær (ledig)
                Sekætær suppleant (ledig)
                Webmaster
                Webmaster suppleant (ledig)
                Litteraturansvarlig på valg

      Litteraturansvarlig suppleant (ledig)
      Formand/kvinde for konvent
      OI formand/kvinde
      
      På valg:
      Kasserer
      Litteraturansvarlig
 
9.   Rapporter og Ønsker fra grupperne.

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

11. Til beslutning:
     

          12. Evt.
13. Næste møde  og ny dagsorden.

          14. Sindsrobøn



                             Skal drøftes/med ud i grupperne
                           
                             Informerer om OSK afholder workshop ”Anonymitet og sociale medier”
                                Sociale medier vejledende principper 
                          

       Vi mangler følgende betroede tjenere i OSK
     

                Næstformand/kvinde 
                Kasserer – på valg, marts mødet
                Vicekasserer 
                Sekretær 
                Sekretær suppleant 
                Webmaster suppleant 
                Litteraturansvarlig – på valg, marts mødet

      Litteraturansvarlig suppleant
             

                               Indsendte GSR & GSS rapporter på de næste sider
                                  

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/Diverse%20Midt/Sociale%20medier%C2%B4%C2%B4pamflet.pdf?media=1638684871?_t=1633939402


GSR/GSS Rapport                      Dato:4/12-21

Gruppens navn Af Banen
Mødedag Onsdag
Møde tidspunkt 19.00-20.00
Adresse Markvænget 13
Post nr. / by 9600 Aars
Sekretær Christian/ Morten
Kasserer Christian/Henriette
Mødeledere /suppleant Morten/ Ann
GSR/GSS  Christian/ Morten
Kaffe M/K Jan
Litteratur Alle
Indkøb af kaffe, krus mm
Indkøb af litteratur mm
Ny i NA: 2 Ny i Gruppen:8 Gennemsnits fremmøde: 9
Donation til OSK Midtjylland:                                         1000
Hvordan går det i gruppen?
-

Ønsker til OSK:

-

I kærlig service & fællesskab

Christian
GSR/GSS



GSR/GSS Rapport                      Dato:

Gruppens navn Basis Tekst gruppen
Mødedag Torsdag
Møde tidspunkt 19 – 20.15
Adresse Borgergade 8
Post nr. / by 8700 Horsens
Sekretær Walther
Kasserer Kenneth
Mødeledere /suppleant Brian
GSR/GSS Louise
Kaffe M/K Thomas, Walther
Litteratur Heidi
Indkøb af kaffe, krus mm
Indkøb af litteratur mm
Ny i NA: 2 Ny i Gruppen: 19 Gennemsnits fremmøde: 28
Donation til OSK Midtjylland:  0 kr.
Hvordan går det i gruppen?
Det går godt i gruppen, møderne kører fint.

Ønsker til OSK:
Vi vil gerne have, at der drøftes, hvad der gøres i de forskellige grupper, når der opstår uenighed
på gem møde ift. beslutninger, der skal tages. Hvordan er det op til gruppesamvittigheden? 
Hvad gør andre grupper helt konkret, når der er uenighed?

I kærlig service & fællesskab

GSR/GSS

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



 GSR/GSS Rapport                         Dato: 29. november 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
Kasserer Theis
Mødeledere /suppleant Rune & Michael
GSR/GSS Kenny og Johnny
Kaffe M/K Jesper
Litteratur Gert
Indkøb af kaffe, krus mm Asger
Indkøb af litteratur mm Gert & Asger
Ny i NA: mandag 7
torsdag 2

Ny i Gruppen:mandag 13
torsdag 11 (gæster 2)

Gennemsnits fremmøde:  
mandag 24 torsdag 13

Donation til OSK Midtjylland: 1.800,00 kr
Hvordan går det i gruppen?
Møderne går godt, til er gode til at tage imod nye i gruppen, og der kommer både 
nykommere og oldtimere.
De betroede tjerene fik udleveret hæftet om ”sociale medier og vores vejledende 
principper” i forbindelse med OSK afholder workshoppen om ”anonymitet og sociale
medier” på OSK til feb.
Vi drøftede situationen omkring den pt. Stigende smitte med corona.
Vi blev enige om at læse en kort udtagelse op inden mødes start, om at vi ikke dele
nøgleringe rundt og introguide (til nye) rundt, og vi opfordre medlemmer til at følge
anbefalingerne fra myndighederne.

Ønsker til OSK:   ingen ønsker til OSK.
Tak til de betroede tjenere i OSK.

I kærlig service & fællesskab

Kenny & Johnny

GSR/GSS Rapport                      Dato: 4/12 2021



Gruppens navn Skanderborg Trinmøde
Mødedag Mandag
Møde tidspunkt 19-20
Adresse Mallinggårdsvej 3
Post nr. / by 8660 Skanderborg
Sekretær -
Kasserer Victor
Mødeledere /suppleant Christoffer/Michal
GSR/GSS  Victor
Kaffe M/K Mand?
Litteratur 2 solgt, 1 basis tekst på lager
Indkøb af kaffe, krus mm Udgifter i alt: 444
Indkøb af litteratur mm Vi er ikke kommet så langt økonomisk og 

gruppesamvittighedsmæssigt
Ny i NA: 4 Ny i Gruppen: 35 Gennemsnits fremmøde: 9,3
Donation til OSK Midtjylland: Ingen donation lige pt.
Hvordan går det i gruppen?
Gruppen holdt første møde 13/9-21 og har siden da haft et nogenlunde stabilt fremmøde, med 
laveste fremmøde på 3 og højeste på 16. Der er blevet dannet en stabil base af fæller som 
kommer fast hver gang de kan. Moralen er høj og generelt set er der god stemning til møderne. 
Ved sidste gruppeselvransagelse mente vi at vi følger traditionerne og oplever at nykommere 
kommer tilbage. Økonomisk går det fremad, der er mange udgifter i vente. Kirken har krævet 
coronapas fra de fremmødte hvilket er noget bøvl i henhold til vores traditioner, så vi har valgt 
at spørge folk om coronapas og hvis nogen ikke har, afholdes mødet et andet sted, evt. udenfor.
Ønsker til OSK:

I kærlig service & fællesskab

Victor
GSR/GSS

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