
 

       GSR/GSS Rapport                            Dato: 04-12-22 

Gruppens navn Hold det enkelt 

Mødedag Mandag & torsdag:         Lørdag: 
Mødetidspunkt 19.00 – 20.00               11.00-12.00 
Adresse Slotsgården 5 

Post nr. / by 8900 Randers 
Sekretær Asger 

Kasserer Theis 
Mødeledere /suppleant Rune & Michael              Michael 

GSR/GSS Johnny og Kenny 
Kaffe M/K Jesper 

Litteratur Kennie 
Indkøb af kaffe, krus mm Asger 

Indkøb af litteratur mm Asger 
Okt-Nov 
Ny i NA: mandag 1- 
Torsdag 10- lørdag 0 

Okt-Nov 
Ny i Gruppen:mandag 3- 
Torsdag 3- lørdag 15 

Okt-Nov gennemsnit  
Fremmøde:  mandag 31 
torsdag 15- lørdag 15 
Gæster 4 i alt i de to mdr. 

Donation til OSK Midtjylland: Ingen 
Donation til EDM: Ingen   
Donation til World Service: Ingen   
Donationen i okt på 900,00 kr er overført til hovedkonto 03.12.22                          
Hvordan går det i grupperne? 
Vores tre møder kører godt, og der er kommet mere ro på alle møderne. 
 
Vi vurderer at vores indsats med månedlige GSM-møder har hjulpet på at vi har 
mere fokus på gruppernes trivsel. 
 
Vi afholder speakermøde den sidste lørdag i hver måned. 
Vi har besluttet at hæve huslejen på vores mødelokale fra 800,00 kr til 1.000,00 kr 
om året, da vi afholder 3 møder ugen i lokalerne nu.  
Vi viser vores taknemmelighed  for vi må leje lokalerne ved selv at foreslå at vi 
gerne vil betale mere i husleje. 
Ønsker til OSK: 
Randers grupperne siger stort tak for det gode arbejde der til stadighed bliver 
udført i  OSK Midtjylland og i RSK. 
 
Vi støtter op om at Louise bliver valgt til ny sekretær.  
Vi anbefaler at vi køber en bærbar computer til kommende sekretær 
Da de gamle computere er skrottet. 
 
Vi takker samtidigt for det store arbejde som Gert har udført som sekretær i OSK 
Midtjylland. 
 
Vi foreslår at de lydbøger vi har fået lavet, bliver lagt på nettet til at downloade, da 
der ikke er meget salg i dem, og for at de på den måde kan komme medlemmer 
der har læsevanskeligheder til gode.  Forslag: alle lydbøger på hjemmesiden 
 

 

I kærl ig service & fællesskab 

 Johnny og Kennie 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/november/Lydbøger%20status%20af%20salg%20af%20hvordan%20og%20vejledningerne%20nov22_med%20forslag.pdf?media=1669880763?_t=1669635860

