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Område: Midtjylland Post adresse: 

Samme som RSK 

 

 

Dato:2/11-22 

 
Bestyrelse: 
Formand: Theis 

  

Næstformand: Ledig Post 

 

Sekretær: ingen p.t vi har en som er opstillet 

til valg til vores næste OSK møde i dec. 

 

Kassere: Christian 

OSR: Morten 

 

OSS: Carsten 

Litteratur: Asger 

 

 

 
Underkomiteer: 
H.I. Formand: Pernille 

 

 

O.I. Formand: Ledig Post 

Helpline: Asger Konventformand: Anders 

 

Internet Ansvarlig: Gert 

 

 

 
Grupperne: 
Antal GSR på OSK mødet gennemsnit 4 - 7 

 

Hvor mange grupper i området:  

28 møder, 15 grupper. 

Hvilke byer: Aars, Holstebro, Viborg, Herning, Horsens, Aarhus, Randers, Silkeborg. 

 

 
Områdes økonomi: pr. 02.11.22 
Bankbeholdning:                30.206,85 kr.  
Kontant:                                    2.726,75 kr. 

Mobilbetaling 7. tradition             1.941,17 kr 

Litteratur kontant:                      7.251,00 kr.  

Litteratur konto:                       16.650,17 kr. 

Aktiviteskonto:                         45.000,00 kr. 

  

Hvor meget har grupperne doneret i år i alt: 32.223,10 kr. 

 

Gr. Donationer: 16.541,86 kr.  Mobilbetaling(7. tradition):15.681,24 kr.  

Link til vores kassererrapport: Regnskab 01.01 - 02.10.22 

 

http://www.nadanmark.dk/
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/regnskabs22.pdf?media=1665569026?_t=1667306818


Donation til RSK: 10.000,00 kr. (overført til RSK hovedkonto den 01.11.22 

 
 
OSK: 
Hvordan fungere OSK: 

På seneste osk møde var vi ramt ret hårdt af sygdom både betroede tjenere og GSR´r  

Vi har en rigtig god ånd på vores OSK møder. Vi afholder OSK møde hver anden mdr. i lige 

mdr. 

 

 

Underkomiteer: 

 

HI kommer på 2 institutioner i vores område. 

 
 

Event:  

Gruppen Free spirit i Viborg afholder nytårsfest: se link Program for nytårsfesten i Viborg 
 

Vi afholder konvent & camp 2023 fra den 4. – 6. august: se link: Konvent & camp 2023 
 

Vi har f lere grupper i  området som er begyndt at lave nogle sociale tiltag uden for møder for at 

styrke sammenholdet.. fælles spisning, bowling og lign…  

 

 

 

 
Hvad ønsker vi af RSK: 

  
Sponsor bank Bare det ikke tager service kræfter andre og vigtigere service opgaver… 

 

Vejledende principper: Midtjylland ok med begge typer bare vi får det igangsat… vil gerne have 

den lavet som e-bog hvis muligt… 

 

Service konferencen 2024 Midtjylland: vi byder ikke ind på SK 2024. 

 

Helpline: midtjylland vil gerne give ansvaret og beslutninger omkring helpline til de helpline 

ansvarlige da de sidder med opgaven..  

 

Ekstra RSK møde kan forstå at det burde ligge i dec. Med f lyttet af samme grund.. derfor vores 

områdes osk møder passer skidt det arbejder vi på en løsning i midtjylland.. 

 

 

 

Andet: Tak til alle de betroede tjenere for jeres service        

 

I kærlig service & fællesskab 

Morten OSR & Carsten OSS 

 

https://www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referater%202022/GSR%20rapporter/November_Nyt%C3%A5rsfest_Viborg/viborgprogram?_t=1669876996
https://www.nadanmark.dk/konvent-og-camp/

