
            OSR rapport  Midtjylland               

  Region Danmark
www.nadanmark.dk                     https://www.nadanmark.dk/osk-midtjylland/ 

Område: 
Midtjylland

Post adresse: Dato:
10/10-21

Bestyrelse:
Formand: Theis
 

Næstformand: ingen 

Sekretær: Gert ”stand in” Kassere:Christian

OSR: Morten OSS: Lars

Litteratur: Asger

Underkomiteer:
H.I. Formand: Pernille O.I. Formand: 

Helpline: Asger Konventformand: Anders

Internet Ansvarlig: Gert

Grupperne:
Antal GSR på OSK mødet:
9 / 16

Hvor mange grupper i området:
16 gr.

Hvilke byer: 9 byer.

Horsens, Herning, Skanderborg, Århus, Randers, Viborg, Silkeborg, Holstebro, Aars

Områdes økonomi: pr. 30.09.21 OSK Regnskab 01.01.21 - 30.09.21 

Bankbeholdning: 17.284,37 kr.

Kontant: 2.001,00 kr.

Litteratur konto: 4.377,35 kr.

Litteratur kontant: 3.535,00kr.

Aktivitets konto beholdning: 30.500,00kr.

http://www.nadanmark.dk/
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202021/regnskabs%202021.pdf?media=1634385298?_t=1633285113
https://www.nadanmark.dk/osk-midtjylland/


Hvor meget har grupperne doneret i år til dato: 16.167,45 kr.
7. traditionskonto/ mobilbetaling konto i år til dato: 10.538,19 kr.

Donation til RSK: 10.000,00 kr. (overført til RSK hovedkonto den 10.10.21)

OSK:
Hvordan fungere OSK:

OSK Midtjylland fungere rigtig godt, vi er rigtig flot repræsenteret ved 9/16 gr. 

Der er en rigtig god ånd og sammenhold i området, vi prøver at skabe en ånd så alle kan dele 
hvad de på hjertet som gør at alle dilemmaer/spørgsmål kan tages op uden frygt.

Brugen af sociale medier har vi haft en snak om, meninger og holdninger blev delt og det står 
klart at vi har en forskellig forståelse at vores traditioner omkring dette, vi aftalte derfor at 
afholde en workshop på vores OSK møde i feb. om ”Anonymitet og sociale medier” som vi håber 
kan medvirke med til øge vores fælles forståelse af vores traditioner.

Der er siden sidste RSK mødet – startet to nye grupper op i vores området. En ny gruppe i 
skanderborg, hver mandag, samt en ny gruppe i Viborg, hver mandag.

Underkomiteer:

Vi har fået valgt en ny HI forkvinde.. HI Midt afholdte sit første Hi møde som blev afholdt i 
forlængelse af vores OSK møde den 10. oktober. Næste HI møde er planlagt medie november, 
evt i Herning. 

HI - Midt arbejder på at få skabt kontakt til flere institutioner. Første aftale er aftalt med et lukket
fængsel.

Event: 

Speaker jam bliver afholdt i Århus lørdag den 13 november.

Vi afholder konvent & camp 2022 ”Velkommen ombord” 
Bliver afholdt i Skanderborg fra den 29 juli – 31 juli. 

Se konvent & camps hjemmeside, hvor alle referater, regnskaber og flyers og logoer fra de 
tidligere år også ligger gemt.
https://www.nadanmark.dk/konvent-og-camp/ 

Hvad ønsker vi af RSK:
 
Neutrale farver på mødelisterne da mange af udskrives privat

https://www.nadanmark.dk/konvent-og-camp/


Andet:

Vi har følgende spørgsmål til NOKNA 25 komiteen/ OSK Nordjylland-

”Hvilken overvejelser har i gjort i forbindelse der max måtte komme 400, samt at bruge et 
udenforstående firma til at stå registreringerne”?

I kærlig service og fællesskab

Morten OSR & Lars OSS Midtjylland-
_____________________________________________________________


