
 

referat 06/1 kl. 10.00 Nørrebrogade 102 

 

1. Sindsrobøn 

 

2. Valg af betroede tjenere 

 

3. Status fra udvalg 

Formand (Jesper): 

Der begynder at være styr på det meste, der mangler at blive bestilt banner. Der bliver taget kontakt til skolen og 

pedelen i samarbejde med nattevagter og dem som ellers vil derud. Service, borde, stole og kaffemaskiner er bestilt.  

Vedkommende der stod for underholdning har meldt fra og står ikke længere for underholdning. Vedkommende 

efterlyser en der kan træde til og hjælpe med at holde overblikket og holde styringen under konventet.  

Formanden sender speaker/mødeleder guide til speakerudvalg.  

 

Kasser (Lars): 

 

Registrering (Runar): 

Der er solgt 265 billetter indtil videre.  

Der er ikke længere noget krav om coronapas.  

 

Underholdning (Casper):  

Der efterlyses en ny tovholder på denne post da vedkommende som står for den har brug for hjælp.  

Even hjælper.  

Kaffe/7 tradition (Simon): 

Kaffeudvalg 

Der inviteres servicefolk med ind i gruppen snart. Der kigges efter tilbud på kaffe. 

Der købes ti sorte og 4 hvide. 

Kaffemaskiner er bestilt.  

 

Café (Per): 

Det er gået fint med at rekruttere servicefolk til cafeen. Vagtplanen er på plads.  

Even og Jesper hjælper med indkøb.  

Der bestilles morgenmad i Bilka så det er klart til os når vi henter.  

 

Gallamiddag:  



Jesper melder sig som gallamiddag ansvarlig.  

Der ligger et tilbud fra Marinas Trafikbar. 12.000,- kr. for 100 kuverter.  

Et medlem har tilbudt at lave brownies med is og frugt. Anslået pris, 1000,- kr.  

 

Nattevagt (Johnny-Rasmus): 

De er forberedte og klar. 

 

Speakerudvalg (Mik):  

Der er fundet mødeleder, speaker og indledere. 

Der bliver kun afholdt en workshop – H&I. 

Internet udvalg vil muligvis afholde workshop.  

Praktisk hold (Even):   

Vi er to mand indtil videre.  

 

4. gallamiddag forslag 

 

vedhæftet i mail 

 

 

 

5. Ny tid og sted 

SØNDAG DEN 20. FEBRUAR KL. 10.00 

NØRREBROGADE 102 – 6700 ESBJERG 

 

6. Evt. 

 

 

7. Sindsrobøn 


