
   Referat  2. februar 2020  
                        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
7.   Workshop: 10. tradition
8.   Valg af betroede tjenere
      OSS

                Vicekasserer
                Kasserer
                Sekretær
                Webmaster

      Litteraturansvarlig suppleant
      Forkvinde / kvindecamp
9.   Rapporter og Ønsker fra grupperne.
       Herunder tilbage meldning vedr.
       Workshop om sociale medier. Input vedr vores hjemmeside, domænenavne,
10. Rapporter fra underudvalg
      OSR/OSS
      Konvent & service konference og nytårsfesten og kvindecamp
      HI
      Kasserer
      OI herunder Helpline
11. Sociale medier og vores åndelige principper evt. skal vi holde workshop om
       sociale medier? 
12. Til beslutning:
       Afholde workshop om sociale medier
       Helpline beslutning ændring af ”åbning tider”

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

                      15. Sindsrobøn.

Kommende OSK møder 2020

5. april
14. juni
9. august
11. oktober
6. december



1. Sindsrobøn

2. Præsentationsrunde herunder afbud
Formand: Gert
Næstformand: Theis
Kasserer litteratur: Asger
OSR: Lars
Sekretær: (konstitueret) Eva
OSS: Lars
H&I Formand Søren 
O&I Formand: Ingen formand
Charlotte: Forkvinde for AD-Hoc udvalget for Nytårsfesten 
Formand kvindecamp: Maiken (på valg) 
Nikolaj: webmaster suppleant 
Konventformand og servicekonference: John
Næstformand H&I: Kenny
Frokost: Thorkild

GRS Randers: ”Hold det enkelt” Kenny & GSS Kennie 
GSR Viborg ”Livet leves” Katrin & GSS Morten
GSR Viborg” Free Spirit Albert & GSS 
GSR Aars ”På banen” Christian & GSS Morten
GSR Silkeborg ”Grib nuet” 
GSR Århus ”Sammen kan vi: Anders GSS Lars
GSR Århus; ”Håbet” Lars  & GSS Morten
GSR Horsens ”Basis tekst” Søren GSS Thomas

                          GSR Holstebro ”Living clean

Observanter:
 Jan
Louise
Dorte

            Mikkel
Thomas

Afbud:                    

                        I alt fremmødte: 26

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



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

5. Indsamling til frokost
i alt: 541,00 kr
Indkøb til frokost i alt: 300,00 kr

6. Godkendelse af referatet.
Referatet for december blev godkendt,
med følgende rettelse Viborg gruppen ”Livet leves” fremmøde gennemsnit ca 20

7. Workshop:
10.tradition:

NARCOTICS ANONYMOUS HAR INGEN HOLDNING TIL UDENFORSTÅENDE SPØRGSMÅL.  NA´s
NAVN BØR DERFOR ALDRIG INDDRAGES I OFFENTLIGE KONTROVERSER.
1) Indenforstående: bedring, styrke, håb, erfaring, trin og traditioner – alt hvad NA 

beskæftiger sig med og har taget stilling til. Udenforstående: alt andet
2) Andre medlemmer går forrest med et godt eksempel. Vi kan evt. trække folk til 

side efter mødet på en kærlig, pæn og ordentlig måde. Evt. issues vendes på 
gruppesamvittighedsmødet. Holde fokus på vores traditioner

3) Henvise til evt. litteratur om emnet. Huske på 10. tradition – er det overhovedet 
noget vi skal tage stilling til? (vi har jo ingen holdning til udenforstående). Fokus 
på traditioner i møderne. Principperne før personligheder. Tag det med på OSK 
eller RSK, så vi kan øge vores fælles forståelse og øge vores sammenhold.

4) Generelt stilles der ikke spørgsmål til møde. Hvis der deles ”udforstående” går 
andre foran med et godt eksempel og dele om vores program. Et medlem med 
erfaring i dette spørgsmål trækker evt den pågældende til side på en kærlig måde
efter mødet. Det er information til det nye medlem og ikke skæld ud, så der må 
ikke være nogen fordømmelse. Opfordre medlemmet til at tale med sin sponsor. 
Det rette budskab bringes kærligt og omsorgsfuldt.

5) Henviser til Tradition 5. Tag det op på gruppesamvittighedsmøde. 
6) -
7) Traditionsmøder, hvor der fokuseres på traditioner. Huske at det er et vi-

program.

    



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

Kasserer – ny kasserer mangler fra april. Der foreslås 2 år cleantime for at stille op.
Vicekasserer
Sekretær
Litteraturansvarlig suppleant.   
Formand for kvindecamp 
OSS – Morten vil gerne stille op. Tager service CV med næste gang.

             OI-formand – Charlotte stiller op til valg på næste møde. Har fremlagt service-CV 
HI – Formand – Søren træder af som formand og nominerer næstformand (Kenny) til at 
overtage posten. 

Vi vil gerne have at webmaster kommer på næste møde. Webmaster skal indbydes  for-
manden tager ansvar for dette.

Følgende poster på valg i dag:
Kasserer: ingen stillede op til posten.

             HI formand: Kenny blev valgt
             Forkvinde KvindeCamp:  Maiken blev valgt

             Følgende poster er på valg på næste OSK møde
             Kasserer: Asger er kasserer til næste OSK og trækker sig derefter efter 8 år på posten
             OSS: Morten stiller op til valg. 
             OI formand/kvinde: Charlotte stiller op til valg. 

             OSK takker de afgående betroede tjenere for den service de har gjort for vores område.

9. Rapporter og ønsker fra grupperne.

Herunder tilbage meldning vedr.
Workshop om sociale medier. Input vedr vores hjemmeside, domænenavne,

Hold det enkelt gruppen Randers, mandag og torsdag GSR Kenny & GSS Kennie

Nye i NA: mandag 7 torsdag 15 
Nye i gruppe mandag 12   torsdag 9 
Gns: mandag: 36,5
Gns Torsdag: 32
Gruppen fejrer sin 12 år fødselsdag den 16 marts med et speakermøde.  Hunde er ikke læn-
gere tilladt på mødet.
Ønsker til OSK:
a) Vi vil gerne have at vi drøfter om at ikke medlemmer (gæster og påørrende)
skal betale for registrering til vores NA events, og at vi tager det videre med til RSK, i håb 
om vi får en fælles forståelse for det i NA som helhed. 



b) Pæn, intuitiv professionelt opbygget hjemmeside, som fortsætter med at være profes-
sionelt drevet. Med videre til RSK.
Donation:  1.500,00 kr. RSK – og donerer 1.500,00 RSK til Juli
Gruppen donerer til EDM 100 euro til maj mdr. og til WC 200 dollars til september i 2020 
og det samme i 2021.

Sammen kan vi gruppen Århus onsdag. GRS Anders

Nye i NA:  1      
Nye i gruppen: 7
Gns :  15,25
Donation til OSK: 1.000,00kr

Ønsker: professionel drevet hjemmeside.

Håbet gruppen Århus Søndag: GSR lars & GSS Morten

Nye i NA: 4       

Nye i gruppen: 17

Gns: 24,25 

Donation til OSK: ingen

Gode møder på trods af pladsmangel

Ønsker: Professionel opsat og drevet hjemmeside.

Grib nuet gruppen tirsdag og fredag Silkeborg: GSR ikke til stede

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

Donation til OSK: 

Ønsker: 

Livet leves gruppen mandag Viborg: GSR Katrin 

Ny gruppe: 11 
Ny i NA: 4
Gns. 18,55

Donation til OSK: 500,00 kr



Ønsker: Kan vi opfordre de grupper der ikke kommer til OSK til at komme til OSK?
Gruppen flytter i nye lokaler indenfor et halvt års tid.

              
Free spirit gruppen Torsdag Viborg GSR Albert

Nye i NA: 5
Nye i gruppe: 12
Gns. 26,3

Donation til OSK: 1.000,00 kr
Ønsker: spørgsmål: er det muligt at få udleveret flyers til skoler, hospitaler mv. eller skal 
det gå igennem OI?

Af banen gruppen onsdag Aars:  GSR Christian

Ny i NA: 2
Ny i gruppen: 12
Gns. fremmøde: 12
Donation: 100 dollars til WSO
Ønsker: 

Basis tekst gruppen torsdag Horsens. GSR Søren         
Nye i NA:             Nye i gruppe

Gns fremmøde: 26,4

Donation til OSK: 1.500,00 kr Ønsker: professionel hjemmeside. 

Nysgerrig på hvordan traditioner og sociale medier kan eksistere sammen.

             Living clean gruppen Torsdag Holstebro: Ronni afbud
             Nye i NA:
             Nye i gruppe: 
             Gns fremmøde: 

Donation til OSK
Ønsker:

  

         Svar på spørgsmål og ønsker fra grupperne:

          vedr. flyers: Kontakt vores OI, når vi har fået valgt  ny formand/kvinde  vil OI være  

          behjælpelig dette.

Hvordan får vi flere grupper til OSK.? Vi skal snakke mere om det. Lav evt. samkørsel 
og at vi deler om OSK at være en del af OSK. 

Vedr. hjemmeside. Forslag til hvem, der kan lave den. 



Info fra internetudvalg: der er ved at komme en video på den nuværende. På dagsor-
den næste gang hvilke forslag der kommer fra grupperne.

                         

                         Retningslinier til GSR/GSS for at tiden på OSK-møderne kan bruges konstruktivt:
                          GSR-rapport mailes til sekretæren senest dagen inden et OSK-møde på:  
                          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 grup-
pen fra OSK

          OBS: Hvis GSR/GSS ikke selv kan komme til gruppesamvittigheds/forretningsmøde, så sørg     
for at en anden tager emnerne op og få svarene fra denne person, så GSR/GSS kan møde velforbe-
redt op til OSK mødet.

10. Rapporter fra underudvalg

OSR/OSS rapport:

Huske til næste OSR/OSS rapport:

Med til RSK: ”

”Sociale medier og vores vejledende principper” .

”åbning tider” Helpline – Midtjylland bakker op

Betaling pårøndende/gæster til vores Events

Vi ønsker visitkort til helpline?

Svar på vores ønsker til RSK mødet i november

Vi ønsker visitkort til helpline?  Blev ikke taget (glemt) op på RSK mødet

Grupperne ønsker en professionelt udseende hjemmeside, er det i støbeskeen?

Svar: Til næste RSK- møde ønsker IU tilbagemelding på hvad vores hjemmeside skal bruges 
til. 

IU vil meget gerne have konkrete bud på hvad professionel hjælp skal bruges til i forhold til 
hjemmesiden? 



Konkrete forslag sendes til IU formand. mail adr. er: iu.formand@nadanmark.dk 

Rapport Konventkommitéen 2020 ”Velkommen ombord” fra den 31 juli – 2 august

Programmet er lavet, kan ses på konvent hjemmesiden.

Link til programmet: 

https://www.namidtjylland.dk/konvent/arkiv/2020/program20.pdf 

Næste konventmøde er mandag den 9. marts  KL. 19.00 Jægergårdsgade 164C Århus

Link til konvent & camps hjemmeside

https://www.namidtjylland.dk/konvent/index.htm 

Medlemmer kan henvende sig til John (formand) og komme på en sms liste for at blive 
mindet om konventmøder og husk at sige det på møderne under NA meddelser.

 

              Rapport Service konferencen: John  og regnskab Gert

Regnskabets hovedtal blev læst op, samt oplæsning af Rapport til RSK. Rapporten og regn-
skabet bliver lagt på RSK hjemmesiden under service konferencer.

Generelt kæmpestor succes. Overskud på 4.746,00 kr i overskud. 7.tradition gav 
6.588,00kr. 

se link.

https://www.nadanmark.dk/servicekonferencer/ 

Vi tager med ud i gruppen om der opbakning til vi byder ind på service konfrencen 2022, 
hvis der ikke et andet området som byder ind.

             

Nytårsfesten: Charlotte regnskab Gert

Rapport til OSK blev oplæst  - kommer på vores hjemmesiden

Regnskabet hovedtal blev læst op – kommer på vores hjemmeside 

Stor succes. Stor opbakning både gæster og servicekræfter.

Overskud på 1.620,00 kr.

Gode tilbage meldinger. Evt hvis vi vil afholde en nytårsfest bør vi have 2 lokaler, bedre an-
noncering af overnatning og at børn er velkomne. 

Ad hoc udvalg ønsker allerede nu at der nedsættes  et udvalg og at der vælges en formand i
OSK – tages med ud i grupperne.

https://www.nadanmark.dk/servicekonferencer/
https://www.namidtjylland.dk/konvent/index.htm
https://www.namidtjylland.dk/konvent/arkiv/2020/program20.pdf


Kvindecamp. Maiken 

Der er åbent for forregistreringer. 11 har tilmeldt sig. Der er 90 pladser i alt, men budgettet
er lagt efter 40 tilmeldinger. KvindeCampen afholdes i Horsenæsbo feriekoloni ved Juels-
minde. Pris 400,00  kr – kan deles over 2 betalinger. Budget ligger på hjemmesiden.

H&I rapport:

Møder på en retspsykiatrisk  afd. i området – det går godt. Ca. 5 pr gang, afholder møde en
gang hver mdr.

Møder på en behandlingsinstitution går ligeledes rigtigt godt, der afholdes møde en gang 
hver mdr.

Kasserer rapport: Asger

Kontantbeholdning pr. 01.01.20 i alt 6.139,00 kr.
Bankkonto pr 01.01.20 i alt 6.080,00 kr.
Aktivitetskonto pr 01.01.20 i alt 18.850,00 Kr.
Bankkonto litteratur pr. 01.01.20  i alt 1.697,00 kr
Kontant beholdning pr. 01.01.20 i alt 4.049,00 kr

Regnskabet blev godkendt for 2019

             INFO: mobilbetaling OSK hovedKonto: 65687 
Aktivitetskonto:37319
Litteraturkonto: 51593

             Kvindecamp: 632682 

OI rapport: 

Ingen rapport, vi ikke 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.
Alle i helpline i Midtjylland bakker op om at forlænge helplines åbningstid

 11. Til beslutning:
Workshop om sociale medier, vi besluttede at afholde en workshop som OSK afholder. Evt i
august. Alle er velkomne. På næste OSK møde nedsættes vi et ad hoc udvalg, som skal stå 
for afholde workshoppen.
Vi besluttede at tage dette med til næste RSK møde i april. 
”sociale medier og vores vejledende principper”

Helpline / Herunder beslutning ændring af ”åbning tider”? – Midtjylland bakker op
        



12. Evt.
             
Det mangler introguides, hvide nøgleringe og orange nøgleringe.

13. Næste møde 5. april 2020 kl. 11 – 14.00 Der er litteratursalg fra kl. 10.30

             Dagsorden til OSK mødet den 5. april 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
6.   Godkendelse af referat
7.   Workshop: 11. tradition
8.   Valg af betroede tjenere
      OSS – Morten stiller op

                Kasserer
                Vicekasserer
                Sekretær
                Webmaster
                OI forkvinde Charlotte stiller op.

      Litteraturansvarlig suppleant
      Ad.hoc udvalg Workshop ”sociale medier og vores vejledende principper”
9.   Rapporter og Ønsker fra grupperne.
       Herunder: input til vores hjemmeside, domænenavne, Nytårfest 2020? 
       Byde ind på service konferencen 2022?
10. Rapporter fra underudvalg
      OSR/OSS
      Kasserer
      Konvent & kvindecamp
      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.

          12. Evt.
13. Næste møde 14 juni og ny dagsorden.

          14. Sindsrobøn.



                         Skal drøftes/med ud i grupperne
 

                              Input til vores hjemmeside, 

                           beholde vores domænenavn- namidtjylland.dk (vores konvent hjemmeside ligger på 

                           namidtjylland.dk)

                           Nytårfest 2020? 

                           Byde ind på service konferencen 2022

     Vi mangler følgende betroede tjenere i OSK
     OSS – Morten stiller op
      Kasserer

                Vicekasserer
                Sekretær

     Litteraturansvarlig suppleant
     OI formand/kvinde Charlotte stiller op

                              Med ud i grupperne vedr. RSK

Følgende betroede tjenere er på valg  i RSK. Næste RSK møde er fra 17-19 april 2020 i Ålborg 

Formand i RSK. 

Næstformand i RSK. Kasserer i RSK. 

Vice kasserer i RSK. 

OU-formand. OI-formand. 

Mail service CV  senest den  6. marts 2020, til RSK-sekretær:   rsk.sekretaer1@nadanmark.dk 

se service opgaverne i retningslinjerne 

https://www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/Sekretaer/RSK%20retnings-
linjer_april%202018.pdf 

Til næste RSK- møde ønsker IU tilbagemelding på hvad vores hjemmeside skal bruges til. 

 

https://www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/Sekretaer/RSK%20retningslinjer_april%202018.pdf
https://www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/Sekretaer/RSK%20retningslinjer_april%202018.pdf

	Skal drøftes/med ud i grupperne

