
   Referat  9. august 2020

           Ny dagsorden:

1   Sindsrobøn.
2.  Præsentationsrunde herunder afbud.
3.  Oplæsning af de 12 koncepter.
4.  Oplæsning af ”Bare for i dag.”
5.   7. tradition / sendes ikke rundt – står ved døren
6.   Godkendelse af referat for juni
7.  Formanden informerer om vores bank forbindelse og retningslinjer den forbindelse
     samt info om vores CVR nr.
8.   Valg af betroede tjenere

                Kasserer – Christian stiller op
                Vicekasserer
                Sekretær
                Webmaster

     Litteraturansvarlig suppleant
     Konvent & camp formand/kvinde
9. Rapporter og Ønsker fra grupperne
      – hvordan er det gået med at opstarte grupperne igen ?

 10. Rapporter fra underudvalg
      OSR/OSS – med til RSK kommende RSK møde.
      Kasserer
      HI
      OI / Helpline
11. Til beslutning:
 
       Beholde vores domænenavn namidtjylland.dk 
       Nytårsfest 2020
       Byde ind på service konferencen 2022 hvis der ikke er et andet området som 
       byder ind. 
       Afholde RSK mødet november 2021?  

                             

            12. Evt. 
13. Næste møde 11. oktober og ny dagsorden.

           14. Sindsrobøn.

Kommende OSK møder 2020

11. oktober &  6. december



1. Sindsrobøn

2. Præsentationsrunde herunder afbud
Formand: Gert
Næstformand: Theis
Kasserer &  litteratur: Asger
OSR: Afbud
OSS: Morten
Sekretær: Charlotte (stand in)
H&I Formand Afbud
O&I Formand: Charlotte
webmaster suppleant 
Konventformand 

GRS Randers: ”Hold det enkelt” Theis 
GSR Viborg ”Livet leves” Katrin & GSS Morten
GSR Viborg” Free Spirit GSS Anton
GSR Aars ”På banen” Christian 
GSR Århus ”Sammen kan vi: afbud
GSR Horsens ”Basis tekst” Søren 

                        

Observanter:

Afbud: Lars (OSR) Anders (sammen kan vi)  Kenny (formand HI & GSR 
Holde det enkelt)   

                        I alt fremmødte: 9

3. Oplæsning af de NAs 12 koncepter.
Læst af Theis             



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

5. 7 tradition
i alt: 127,00 kr

6. Godkendelse af referatet.
      Referatet for juni blev godkendt,
      link til referater for juni:
      OSK Referat 14 juni 2020      

     7.  Formanden informerer om vores bank forbindelse og opdatering af retningslinjer.
      
      Theis har oprette vores CVR nr 41429267, samt medarbejder signatur til digital 
      postboks (E-boks)
        
      Gert oplæste nødvendige opdateringerne af vores  retningslinjer i forbindelse med 
      med oprettelse af CVR nr. til vores bankforbindelse.
      Vi skal fremover hver år indsende følgende til vores bank forbindelse.
      1/ Årsregnskabet
      2/ At udfylder et skema med forventede transaktioner den kommende år, som bla.a
      indeholde følgende:
      Forventede årlige overførelser,  til og fra udlandet og til hvilken lande, og hvad er 
      årsagen til overførelsen
      Forventninger til den årlige kontanthåndtering 
      (både i kasse/pengeautomat/døgnboks):   

      Vi skal fremover så vidt muligt betale regninger direkte fra vores konti, isæt  
      vigtigt at huske når vi overfører penge til udlandet (købt af litteratur og 
      donationer)   

      Der er indsendt følgende til banken i forbindelse med oprettelse af vores CVR nr:
      

               1/ Oversigt over hvilken betreode tjenere som er fuldmagtsgivere p.t
                  Formand, næstformand & litteraturansvarlig
                  (banken kalder det Bestyrelses og ledelsesoversigt)

                           2/ id for de 3 betreode tjenere.
 
                           3/ Retninglinjer for OSK Midtjylland / Retningslinjer 27. juli 2020 
 
                           4/ Forventede transaktioner 2020

                           5/ Årsregnskab 2019 / OSK Regnskab 2019 

                            Vi besluttede at oprette Netbank, hvor to i forening kan underskrive  
                            via hver deres netbanken. 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/OSK%20Referat%20arkiv%20Midtjylland/OSK_regnskab%202019.pdf?_t=1594619300
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/Diverse%20Midt/Retninglinjer/Retningslinjer%20OSK27juli20.pdf?_t=1596794679
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referatet%202020/OSK%20referat%2014.06.20.pdf?_t=1592162799


     8.  Valg af betroede tjenere - OSK mangler følgende betroede tjenere:

               Kasserer 
                Vicekasserer
                Sekretær
                Webmaster

      Litteraturansvarlig suppleant
      Konvent & camp formand/kvinde 2021 & 2022

                Følgende poster på valg i dag:
               Kasserer: Christian blev valg til februar 2022

                Vores nye kasserer har underskrevet blanket som skal indsende til vores
                bankforbindelse samt id – bliver sendt til banken den 10 august.
               

                             Følgende poster er på valg på næste OSK møde den 11. oktober
                              Ingen poster er på valg
                             
                             Et stort tak til vores afgået kasserer Asger for den service i vores område.

                             Et stort velkommen til vores nye kasserer Christian i OSK.

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

 Herunder tilbage meldning vedr er udsat til næste OSK møde i august.
 Beholde vores domænenavn www.namidtjylland.dk , 
 Nytårsfest 2020
 byde ind på service konferencen 2022 og vi afholder RSK mødet november 2021

Hold det enkelt gruppen Randers, 

Nye i NA: fredag
Nye i gruppe fredag
Gns: fredag: ca. 25
Gns mandag: 

Donation til OSK 3.500,00 kr samt 200 dollar til World service.

se rapport sidst i referat.
             Gruppen bakker om alle forslagene

http://www.namidtjylland.dk/


Sammen kan vi gruppen Århus onsdag. afbud

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

Ønsker til OSK: 

Ønsker: 
Livet leves gruppen mandag Viborg: 
Gruppen åbner op mandag  10 august, har fundet et godt mødelokale.
Adr. Rugmarken 3
Nye i NA:       
Nye i gruppen: 
Gns :  
Donation til OSK: ingen donation

              Gruppen bakker om alle forslagene

Free spirit gruppen Torsdag Viborg GSA Anton

Nye i NA:  ca 30      
Nye i gruppen: 
Gns :  
Donation til OSK: 

             Gruppen bakker om alle forslagene
se rapoort sidst i referatet
Forslag:

 Fremlægning af regnskab en gang årlig og fortløbende regnskab ligge på vores 
       hjemmesiden inden hvert OSK møde og kun hovedtal læser op af kasserer på
       OSK mødet.

Af banen gruppen onsdag Aars:  

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

             Gruppen bakker om alle forslagene, vil vente med at vi afholder nytårfest p.g. a covid-19
se rapoort sidst i referatet

Basis tekst gruppen torsdag Horsens. Søren         

Nye i NA:       
Nye i gruppen: 



Gns :  
Donation til OSK: ingen donation

Ønsker til OSK:

              Gruppen bakker om alle forslagene
        
            Vi havde en snak om hvordan det går i grupperne med at følge myndighedernes 
             retninglinjer. 

      

                         Retningslinier til GSR/GSS for at tiden på OSK-møderne kan bruges konstruktivt:
                          GSR-rapport mailes til sekretæren inden et OSK-møde. Mail 
                          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 fra OSK

10. Rapporter fra underudvalg

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

           

            RSK mangler betroede tjenere. Vi har ingen nomineringer fra vores område.

            Vi bakker op af Andy som ny kasserer og Jonas for ny internet formand

Vi ønsker visitkort til helpline og grupperne

Vi byder ind på RSK mødet november 2021.
              

              Vi byder ind på service konferencen 2022, hvis der ikke er et anden område som byder

             ind.

             Vi ønsker at beholde vores domænenavn www.namidtjylland.dk

Link til OSR/OSS rapporten til RSK møde 14. - 16. august

OSR/OSS Rapport til RSK mødet aug. 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referatet%202020/osr%20aug%202020.pdf?_t=1596994110
http://www.namidtjylland.dk/
mailto:osrmidtjylland@nadanmark.dk


Konventkommitéen 2021 ”Velkommen ombord” fra den 30 juli – 1 august

Vi mangler en formand/kvinde. 

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

Ingen rapport på grund af afbud. (der har ikke været nogle HI møder på grund af covid-19

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

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

Kasserer læste regnskabet op og det blev godkendt.

Se link for årsrenskabet 2019 som er sendt til vores bankborbindelse.

OSK Regnskab 2019 

             INFO: mobilbetaling OSK hovedKonto (Donationer): 65687 
Aktivitetskonto:37319
Litteraturkonto: 51593

             

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

Har har ikke været afholdt nogle OI komite møder. Der planlægges et komite møde

inden næste OSK møde. OI spørger til om helpline ikke skal ind under OI. 

Helpline bliver lagt ind under OI indenfor nogle mdr.

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.

11. Til beslutning:

Beholde vores Domænenavn  www.namidtjylland.dk / opbakning til forslaget
Nytårsfest 2020 / opbakning til forslaget
Byde ind på service konferencen 2022 (uge 12 eller 13) hvis der ikke er et andet område 
som byder ind / opbakning til forslaget
Afholde RSK mødet november 2021 / opbakning til forslaget 
At ligge vores 3 lydbøger online så de kan download gratis / opbakning til forslaget

12. Evt. 
             

http://www.namidtjylland.dk/
mailto:oi.midt@nadanmark.dk
https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/OSK%20Referat%20arkiv%20Midtjylland/OSK_regnskab%202019.pdf?_t=1594619300


13. Næste møde 11. oktober 2020 kl. 11 – 14.00

            Dagsorden til OSK mødet den 11. 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 august referat

7.   Vores bankforbindelse opdatering

8.   Valg af betroede tjenere
                Vicekasserer
                Sekretær
                Webmaster & suppleant

      Litteraturansvarlig suppleant
      Konvent formand/kvinde

9.   Rapporter og Ønsker fra grupperne.
       

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

11. Til beslutning:
       Fremlægning af regnskab en gang årlig og fortløbende regnskab ligge på vores 
       hjemmesiden inden hvert OSK møde og kun hovedtal læser op af kasserer på
       OSK mødet.

         

                                  12. Evt.

13. Næste møde 6 december og ny dagsorden.
          14. Sindsrobøn

                         Skal drøftes/med ud i grupperne



    
 Vi mangler følgende betroede tjenere i OSK

                Vicekasserer
                Sekretær

     Litteraturansvarlig suppleant
     formand(kvinde for konvent & camp 2921 & 2022
     webmaster suppleant

                            Fremlægning af regnskab en gang årlig

                             Fortløbende regnskab bliver lagt hjemmesiden før hvert OSK

                            og kun hovedtal bliver læst op af kasserer på OSK mødet.

Indsendte GSR & GSS rapporter  på næste side



GSR/GSS Rapport                      Dato: 05.08.20

Gruppens navn Af Banen (Aars)
Mødedag Onsdag
Møde tidspunkt 19.00-20.00
Adresse Himmerlandsgade 146
Post nr. / by 9600 Aars
Sekretær Christian 
Kasserer Christian
Mødeledere /suppleant Morten/Christian
GSR/GSS Christian/Morten
Kaffe M/K Jan/Michael
Litteratur Morten
Indkøb af kaffe, krus mm Christian/Morten
Indkøb af litteratur mm Morten
Ny i NA: 3 Ny i Gruppen: 7 Gennemsnits fremmøde: 9
Donation til OSK Midtjylland:  0                                       
Hvordan går det i gruppen?
God struktur
Gode blandede emner
God størrelse 
Gerne flere servicekræfter 

Ønsker til OSK: 

I kærlig serivce & fællesskab

Christian
GSR/GSS

  GSR/GSS-rapporten mailes til sekretæren inden kommende OSK-møde :

                          osk.sekretar@gmail.com



GSR/GSS Rapport                      Dato: 7. august 2020

Gruppens navn Hold det enkelt gruppen
Mødedag Fredag & mandag 
Møde tidspunkt 19.00 – 20,00
Adresse Fredag Slotgården 5 / mandag J. V. Martins Pl. 3 
Post nr. / by 8900 Randers
Sekretær Asger
Kasserer Kenny / Theis
Mødeledere /suppleant Rune 
GSR/GSS  GSR Kenny GSS Nikolaj
Kaffe M/K
Litteratur Gert
Indkøb af kaffe, krus mm Asger
Indkøb af litteratur mm Asger
Ny i NA: Ny i Gruppen: Gennemsnits fremmøde: ca 25
Donation til OSK Midtjylland:  3.500, 00 kr. samt 200 dollar til World service                                       
Hvordan går det i gruppen?
Det går godt, mange har været glade for der igen er et fysisk møde i Randers,
Vi har besluttet at åbne møde op om mandagen igen kl. 19.00 – 20,00 sammen sted som hvor vi 
afholdte service konferene – vi har aftalt en leje på 500,00 kr pr mdr. 

Vi har på gruppesamvittighedsmøde drøftet myndighedernes anbefalinger vedr. covid-19, flere 
udtrykte at de gerne vil give knus til dem som gerne vil have en knus og en albue til dem som 
ikke ønsker et knus. Gruppen kunne ikke skabe en gruppesamvittighed omkring af følge  
myndighedernes anbefalinger, vi besluttede derfor ikke at læse op før mødet at gruppen følger 
myndighedernes anbefalinger.

Blev blev enige om at høre de andre gruppers erfaringer vedr at følge anbefalingerne.

Ønsker til OSK og tilbagemelding.
Erfaringer fra andre grupper vedr. at  følge myndighedernes anbefalinger.
Gruppen bakker op følgende:
1/ At vores område byder ind på service konferencen 2022, hvis der ikke andre områder der gør 
det.
2/ At området beholder vores domænenavn namidtjylland.dk og det ”peger” ind på vores 
områdeside på nadanmark.dk   som det gør nu.
3/ Bakker op om nytårsfest
4/ Bakker op om Christian vælges som ny kasserer
5/ Bakker op vores område tager ansvar for RSK mødet november 2021
6/ Opbakning til oversættelses udvalget (OU) forslag om at vores 3 lydbøger ligges gratis på 
na.org (se rapport fra OU til kommende RSK om en uge.)

I



I kærlig serivce & fællesskab

Kenny 
GSR/GSS

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

Rapport fra gruppen i onsdag Herning sendt på mail
                                         

Møderne i herning går godt. Vi har afholdt 18 møder siden start og corona. Fremmødet ligger på 
gennemsnitlig 13 deltagere og 2 nykommer til hvert møde. Vi har en behandling der sender deres 
udslusning afsted til os. Vores økonomi ligger lige nu nærmest på nul, da vi lige har betalt husleje, 
og resten skal bruges til nøgleringe samt litteratur. Håber det vender efter vi er kommet godt i 
gang.

Håber i får et godt møde. Jeg håber at kunne deltage næste gang. 
  
              I kærlig service 
              Tine
                           
                                                             

Rapport Free spirit gruppen Torsdag Viborg sendt på mail

Torsdag
19.00-20.15.
Sct. Leonisgade Gade 8, 8800 Viborg (Kirkens korshær, varmestuen)
Nøgle/kaffe/kasserer, indkøb m.m. Anton
Mødeleder m.m. Helle
GSR/S Albert/Anton
Ny i NA: ca 30-40
Ny i Gruppen: (30-40) plus 10.
Fremmødte pr møde: ca 30
Ingen donation denne gang
Efter omstændighederne går det godt, masser af bedring, men også intern splittelse,
mere om det på selve OSK mødet. 
I kærlig service
Anton.


	Skal drøftes/med ud i grupperne

