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Godkendt på OSK mødet den 1 december 2019

Budget kvindeCamp 27.-29.- marts 2020 / Juelsminde

Udgifter

Leje af lokaler 8.000,00

Mad til 40 personer 7.800,00

Flyers 100 stk 200,00

Ialt 16.000,00

Indtægter
40 registreret a 200,00 kr 8..000,00

40 indbetalinger til mad a 200,00 kr 8.000,00

ialt 16.000,00



Lørdag d. 18/1 2020 Randers.

Maiken gennemgik sidste referat. 
Maiken og Dorthe er tovholdere og Dorthe foreslås som kasserer på næste OSK Midtjylland 
møde d. 2/2-2020

Der er helt styr på de forskellige udvalg. 
 Mad udvalg. 

Der er styr på maden. Der er lagt et budget som virker realistisk. Der mangler service-
kræfter, både til indkøb, madlavning m.m. Vi overtager de sodavand der er tilbage fra 
service-konferencen, de bliver solgt for 10 kr. pr. sodavand. Hvis der er behov for flere, 
indkøber vi sodavand til videre salg fra lokal butik nær campen. Mad-udvalg opfordrer 
til at de fysisk mødes efter 1 marts.

 Praktisk udvalg.
Der er styr på programmet, dog sættes der tidspunkt på morgenmad, oplæsning af bare 
for i dag og morgenbadning og gåtur. Programmet sættes op på NA Danmarks side. 
Der mangler service-kræfter til bl.a. afspænding. Der bliver fundet indledere og 
speakere efter 1 marts, når tilmelding er sket. 
Heidi laver nogle sedler med programmet til at have på bordene. Hun laver også nogle 
sedler til værelser/sindsro rum, bad m.m. 
Mønter og nøgleringe låner Dorthe af gruppe i Fredericia.
Mødeleder guide og oplæsninger står Marie Louise og Heidi for at skaffe.

 Flyers, andet kreativt. 
Der er delt flyers ud til de forskellige grupper, vi opfordres til at fortælle om kvinde 
campen under NA relaterede meddelser. 
Heidi går videre med at få lavet nogle badges til dem der kommer til campen, med vores
logo (sponsor/sponsee)
Charlotte står for at modtage betalinger til kvinde campen. 
I forhold til indskrivning om fredagen vil Liz, Heidi, Tine og Charlotte lave en gruppe 
hvor de kan samle op og lave en plan. 

Maiken og Dorthe mødes efter 1 marts og laver en arbejdsplan, derudover bliver der 
hængt en seddel op ved ankomst hvor alle kan skrive sig på de forskellige service-
områder der vil være i løbet af weekenden. Vi løfter i flok, sammen kan vi.

Det service der er sat hoveder på, er indtil videre. (udover tovholderne)
Kage: Malene, Marianne, Anne, Rikke, Liz, Berit og Pernille.  
Køkken: herunder borddækning, madlavning m.m. er: Anne, Rikke, Berit, Malene.
Registrering: Liz, Heidi og Tine.
Slutrengøring: Louise, Dorthe.
Lav praktisk, eks. Toiletpapir m.m. Marie Louise er tovholder på dette.



Der er foreslået at lave et sindsrorum. Er der mon nogen der vil være tovholder på det?

Det var dejligt at opleve at vi alle havde en helt fantastisk energi på at få lavet en 
fantastisk kvinde camp. Tak for god service ånd. 


