
   Referat  6. december 2020 

                      

                          Dagsorden til OSK mødet  

               
            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 oktober referat 
 

7.   Vores netbank opdatering og nye mobil nr 
 

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 om året 

      Fortløbende regnskab bliver lagt hjemmesiden før hvert OSK 
      og kun hovedtal bliver læst op af kasserer. 

                                  12. Evt. 
 

13. Næste møde 6 december og ny dagsorden. 

          14. Sindsrobøn 

               Kommende OSK møder 2021 
 

4. april 

13. juni 

8. august 

10 oktober, 5. december  



1. Sindsrobøn 
 

2. Præsentationsrunde herunder afbud 

Formand: Gert 
Næstformand: afbud 

Kasserer: Christian 

Litteratur: Asger 

Sekretær:  
OSR: afbud 
OSS: Morten 

H&I Formand Kenny  

O&I Formand:  
Webmaster 

webmaster suppleant  
Konventformand  
 
GRS Randers: ”Hold det enkelt” Kenny  

GSR Viborg ”Livet leves” Bernt 
GSR Viborg” Free Spirit Anton 

GSR Aars ”På banen” Christian  
GSR Horsens ”Basis tekst” Søren 

Viborg online Vilborg & Nicolai 
                         

 

Observanter: 
  

Afbud:   Lars OSR og Theis næstformand      
 

                        I alt fremmødte: 10 

 
3. Oplæsning af de NAs 12 koncepter. 

Læst af Christian            
  



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

 

5. 7 tradition 
i alt: 297,00 kr 

 
 

6. Godkendelse af referatet. 
      Referatet for oktober  blev godkendt 
      OSK referat 11. oktober 2020  
 

               7.  Vores netbank opdatering og nye mobil nr 

       
      Vi har fået oprette vores netbank hvor vi kan godkende betalinger af vores  

      formand og kasserer hver for sig når de sidder hjemme. 
     Vi vil foreslå at vores næstformand også kan gå ind og godkende betalinger. 
     Så vil vi være bedre sikkert, at der altid vil være to som kan underskrive, i tilfælde 

     af noget uforudset skulle ske. 
      

     Vi har fået oprettet en ny mobilbetalings aftale. 
 
     Har fået nye 4 nr / kan selv oprette nye og slette nr. 

 
     Mobil nr til vores hovedkonto: 737970 (bla.a donationer) 

     Mobil nr til aktiviteskonten registrering: 682525 cafeen 271040 
     Mobil nr til litteraturkontoe: 120619 
       

      Alle 4 nr nye mobil nr står på forsiden af regnskabet, der står også vores konto nr. 
      

      
 
 

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

                Vicekasserer 

                Sekretær 
                Webmaster 

      Litteraturansvarlig suppleant 

      Konvent & camp formand/kvinde 2021 & 2022 
 

     Ingen stillede op til de ledige poster. 
      

 

                Følgende poster på valg i dag: 
               ingen poster er på valg  
 

 
 

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referatet%202020/OSK%20referat%2011.10.20.pdf?_t=1602483908


 

                  Følgende poster er på valg på næste OSK møde den 7. februar. 
                              Formand 

                              Litteatur ansvarlig 
             
 

9. Rapporter og ønsker fra grupperne, opstart af grupperne. 
 
             Der var ingen ønsker fra grupperne til OSK    

 

Hold det enkelt gruppen Randers, Kenny 

 
Nye i NA begge møder: 5 

Nye i gruppen alt begge møde: 21 

Gns: fredag: 11,5 

Gns mandag: 22 

Donation 1.500,00 kr 

              Bakker op om selvstændig workshop og vores hjemmeside. 

 
Se rapport sidst i referatet 
 

Livet leves gruppen lørdag Viborg: Bernt 

Nye i NA: 3            
Nye i gruppen: 3 

Gns : 16 

Donation til OSK: ingen donation 

              Se rapport sidst i referatet 
 

Free spirit gruppen Torsdag Viborg: Anton  
 
Nye i NA:              
Nye i gruppen:  

Gns :   
Donation til OSK: ingen sonation 

Se rapport sidst i referatet 
 

Af banen gruppen onsdag Aars: Christian 

 
Nye i NA:  1            
Nye i gruppen: 3 

Gns :  10 

Donation til OSK: ingen donation  

Se rapport sidst i referatet 
 



 
Basis tekst gruppen torsdag Horsens: Søren              

 

Nye i NA: 4             
Nye i gruppen: 19 

Gns : 28,4 

Donation til OSK: ingen donation 

Bakker op om selvstændig workshop og vores hjemmeside. 

vi drøftede på mødet ang. Fælles Corona regler  

 

Se rapport sidst i referatet 

 

Viborg online hver aften kl. 20.00 alle ugens dage: Vilborg & Nicolai  

Medlemer på online mødet ca 20 - 50 hver aften. 

Donation 1.200,00 kr (har doneret 500,00 og 600,00 kr tidligere til OSK) 

Se rapport sidst i referatet 

 

Der var ingen ønsker fra nogle af grupperne til OSK  

 
                         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      
gruppen fra OSK 

 

10. Rapporter fra underudvalg 

 

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

             Vores OSS Morten aflagde en fyldig referat fra online RSK mødet i november.  

             Der blev ikke taget nogen beslutning om at ligge vores lydbøger på hjemmesiden. 

             p.g.a de andre området ikke havde drøftet dette. 

             På grund situationen på grund af covid-19. Bad vi vores OSS Morten om at kontakte de   

mailto:osk.sekretar@gmail.com
mailto:osrmidtjylland@nadanmark.dk


             de andre OSR/OSS for at høre om de kunne fremskynde en beslutning, da der over 5 mdr    

             til næste RSK møde.  

             Stor ros til godt RSK referat – stort tak til alle betroede tjennere i RSK som laver den  

             service.    

             Link til RSK referatet november 2020 

             Referat RSK-møde   

 

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

ingen rapport / ingen forperson 

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

 
Ingen rapport da der forsat ikke afholdes nogle HI møder i vores område.  

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

        
Kasserer læste hovedtallene op. Regnskabet blev godkendt 

Link til regnskabet 

OSK Regnskab 01.01 - 03.12.20  

               

             INFO: mobilbetaling OSK hovedKonto (Donationer): 737970  
Aktivitetskonto: 682525 & 271040 

Litteraturkonto:  120619 
              

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

ingen rapport, da vi ikke har noget forperson. 

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: 
 
          Fremlægning af regnskab en gang om året i februar mdr blev godkendt. 
 

          Vi besluttede at vores næstformand skal være medunderskriver på vores 
          netbank. 
            

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK%20Danmark/RSK%20møder%202020/April/Referat%20rsk%20april%202020.pdf
https://www.nadanmark.dk/wp-content/uploads/OSK%20Midtjylland/OSK%20referater%20Midtjylland/Referatet%202020/OSK_regnskab2020.pdf?_t=1606985625


       
 

12. Evt.  
              

          Vi drøftede situationen i HI, at vi fortsat ikke kan komme institutionerne i vores område 
           p.g.a covid-19 

           En institution ønskede speakere at komme.  
           Det op til det enkelte medlem at melde sig til det, 

           det er ikke noget vores Hi komite tager ansvar. 

 
 

 

13. Næste møde 7. februar 2021 kl. 11 – 14.00 

 
    

                        Dagsorden til OSK mødet den 7. februar 

               
           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 december referat 

                      7.   Valg af betroede tjenere 
                Vicekasserer 

                Sekretær 
                Webmaster & suppleant 

      Litteraturansvarlig suppleant 

      Konvent formand/kvinde 
 

 8.   Rapporter og Ønsker fra grupperne. 
        

 9. Rapporter fra underudvalg 

      OSR/OSS 
      Kasserer 

      Konvent  
      HI 
      OI / Helpline 

 
10. Til beslutning: 

 
                                  11. Evt. 
 

12. Næste møde 7 februar og ny dagsorden. 
           13. 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 

 
      Formand er på valg  

      Litteraturansvarlig er på valg 

 

Indsendte GSR & GSS rapporter   på de kommende sider  

 

 

 

 Free Spirit                                                              6. december 2020 

Vævervej 11A, 8800 Viborg 

Torsdag 19.00-20.15 

 

Kasser/GSR/nøgle/kaffe: Anton (Keld) 

Mødeleder: Helle/Jacob/Vilborg 

Gennemsnit 15 deltagere, 3 nye i NA/5 nye i gruppen. 

Enighed om at møder går godt, intet behov for ændringer. 

Ønsker til OSK: orientering om OI/HI. 

På gruppens vegne 

Anton 

 

 

 

 

 



                                                           Den 6. december 2020 

 

Rapport na viborg online. 
 

Naviborgonline startet og kom på nadanmark.dk mødelisten som na danmarks 

første online møde, med møde hver aften kl 20. 12 marts 2020. 
 

 

Na: vi har nogle nykommere som har kommet til første møde online og  

blevet clean og fået hjælp. Vi har en del nykommere og folk i fængsler 

og behandlinger  som kommer dog ingen tal nu. 
 

Mødedeltagere:20-50 hver møde. 
 

Kasserer donationer: 600, 500, 1200: ialt 2300 kr til osk. 
 

Vi har som service og gruppesamvittighed en anonym agent, Nadja 

Andersen(na) som slår anonymt retningslinjer og rapporter på  

gruppesamvittighedens vegne. 
 

 

Går rigtig godt, servicegruppe på 10, 7 mødeledere (1 til hver dag i  

ugen) og 3 vikarer med mange års erfaringer og fungerer fantastisk. Vi  

holder servicemødet løbende. 
 

I kærlig servicegruppe 

Vilborg og Nicolai gsr,  på vegne af na.viborgonline  

http://nadanmark.dk/


 

GSR/GSS Rapport                      Dato:   6. december 2020 

Gruppens navn Hold det enkelt 

Mødedag Mandag & fredag 
Møde tidspunkt Begge dage kl. 19.00-20.00 

Adresse Slotsgården 5 & J.V. Martins plads 3 

Post nr. / by 8900 Randers 

Sekretær Asger & kenny 

Kasserer Theis  

Mødeledere /suppleant Frederik 
GSR/GSS Kenny 

Kaffe M/K  
Litteratur Gert 

Indkøb af kaffe, krus mm  
Indkøb af litteratur mm  

Ny i NA: 5 Ny i Gruppen: 21 Gennemsnits fremmøde: mandag 22 fredag 
11,5 

Donation til OSK Midtjylland:    1.500,00 kr                                    
Hvordan går det i gruppen? 
Vi afholder møder på to forskellige adresser, da vi fortsat kun kan være i vores normale lokale 

hver fredag.  
Lokalet hvor vi afholder møde hver mandag kan vi leje indtil vi selv ikke længere ønsker dette. Vi 

betaler 500 kr i leje pr mdr for dette lokale. 
Møderne går godt, vi har øget tilslutning til vores to møder. 
Vi er fortsat færre betroede tjenere  efter vi genåbnede gruppen 
Ønsker til OSK: 

Gruppen bakker op om forslaget til selvstændig workshop vedr. Hjemmesiden. 
Der ingen medlemmer i gruppen som ønsker at være med en RD/RDS support gruppe. 

 
 

 
 
 

            

 
 

 

I kærl ig serivce & fællesskab 

Kenny 
GSR 

 

 



GSR/GSS Rapport                      Dato: 06/12 2020 

Gruppens navn Livet leves  
Mødedag Lørdag  
Møde tidspunkt 1930 – 2045 
Adresse Vævervej 11 
Post nr. / by 8800 Viborg  
Sekretær Bernt  
Kasserer Sara, Mada 
Mødeledere /suppleant Ronnie, Christian og Bernt  
GSR/GSS  Bernt, Mada 
Kaffe M/K Tommas, Keld  
Litteratur Bernt  

Indkøb af kaffe, krus mm Ronnie 
Indkøb af litteratur mm Bernt  

Ny i NA: 3 Ny i Gruppen:3 Gennemsnits fremmøde: 16 
Donation til OSK Midtjylland:                               0           
Hvordan går det i gruppen? Det går rigtig godt. Det er blevet taget rigtig godt imod med et 
Lørdagsmøde.  
 

Ønsker til OSK:  

 

I kærl ig serivce & fællesskab 

Bernt  

GSR/GSS 

 

 
 

 
 



 

GSR/GSS Rapport                      Dato: 06.12.20 

Gruppens navn Basis tekst gruppen 
Mødedag Torsdag 
Møde tidspunkt 19.00 – 20.15 

Adresse  

Post nr. / by 8700 

Sekretær Louise 
Kasserer Claus 

Mødeledere /suppleant Jes 
GSR/GSS Søren / Thomas 

Kaffe M/K Nicolaj 
Litteratur Heidi 

Indkøb af kaffe, krus mm Bent 
Indkøb af litteratur mm  Heidi 

Ny i NA: 4 Ny i Gruppen:19 Gennemsnits fremmøde: 28,4 

Donation til OSK Midtjylland:         0                                 

Hvordan går det i gruppen? 

Møder går rigtig godt. Godt fremmøde af længder på cleantime og gode ting der bliver delt. 

God NA ånd 

Ønsker til OSK:  

Ingen da vi drøftede på mødet ang. Fælles Corona regler  

 

 

 

I kærl ig serivce & fællesskab 

Søren 
GSR/GSS 
 
 
 

 
 
 
 

 

GSR/GSS Rapport                      Dato: 2-12 20 



Gruppens navn Af banen 

Mødedag Onsdag 
Møde tidspunkt 19.00-20.00 

Adresse Markvænget 11 

Post nr. / by 9600 Aars 

Sekretær Christian 

Kasserer Christian 
Mødeledere /suppleant Morten 

GSR/GSS Christian/Morten 
Kaffe M/K Jann/Ann 

Litteratur  
Indkøb af kaffe, krus mm  

Indkøb af litteratur mm  
Ny i NA: 1 Ny i Gruppen:3 Gennemsnits 

fremmøde: 
10,2 

Donation til OSK Midtjylland:  0                

Hvordan går det i gruppen? 
Godt, gode nye lokaler, vi savner lidt folk efter nedlukningen af nordjylland. 

Ønsker til OSK:  

 
 
 

 

I kærl ig serivce & fællesskab 

Christian 

GSR/GSS 
 


