
Dagsorden konventkomité 19/3- 2022 

Evalueringsmøde 

 

• Sindsrobøn 

 

• Præsentationsrunde 

 

Annette, Bjarke, lars, Casper, tina, even, Dorthe, Runar, per, jesper, Mik, Jørgen, Liz,  

 

• Evaluering fra tovholderne 

 

Formand: 

Det er gået godt og folk har været vildt gode til at hjælpe der de kan. Der er kommet mange positive henvendelser 

ang. konventet.   

 

Kasserer: 

Det er et anslået budget og der indtægt på 120643,25 og udgifter for ca. 80000 kr. og der mangles at betale enkelte 

regninger. I udgiften er også betaling til camp Living clean og kaffe dertil. Der forslås at vi beholder 15000 kr. til camp 

Living clean (det er godkendt). 

 

Underholdning: 

Det gik rigtig godt.  

Aktionen fik 9200 kr. ind.  

Der skal skiltning om aktionen og hvornår det er. Der skal gøres mere opmærksom på aktionen 

 

Registrering: 

Det er gået godt, men dejligt at have en masse opbakning og støtte. 

Der har været 418 indregistreret og 1750,5 års cleantime. 

Keyhangers er kommet hjem til Danmark og der er besluttet at vi køber dem til reduceret pris og tilbyder folk at 

købe dem og Even og Runar står for det. De sælges til 25 kr.  

 

Kaffe: 

Gik rigtig godt og der var styr på.  

 

 

Café: 



Der er gået meget godt, der var en del der sprang fra ved mødeplanen. Der skal købes mere chokolade. Der skal flere 

på sandwich holdet.  

 

 

 

 

Speakerudvalg: 

Det gik godt og var opsøgende til mødeledere. der skal være bedre skiltning til møderne. Folk havde svært ved at 

høre det delte evt. mikrofon. Lyset skal slås til, så det ikke slukkes automatisk. Skal tænke på stole opsætningen. 

Men fungerede med de store lokale. Feedback om at det er fedt vi holder fast i udenlandsk speaker. 

 

Gallamiddag:  

Der var 80 billetter solgte og der skal måske reklameres bedre om gallamiddag.  Der er mere smart at få det udefra, 

mindre arbejde.  

 

Praktisk hold: 

Det gik rigtigt godt. der var mange der hjalp at springe til.  

 

 

• Hvad kan vi gøre bedre? 

Stole opsætningen til møderne 

Lyset til møderne. 

Overnatning skal være bedre. 

Måske bytte om på aktionen og countdown 

Møder mellem aktion og diskotek. 

Skal der ligges 30 min. Før og efter til gallamiddag. 

Skiltning til møderne og aktionen.  

Ændre sted ang. merchandise/sovesal. (Måske kælder eller de gamle sovesale) 

Lave pige og drenge sovesale. 

  

 

• Dagsorden til konventmøde 28/8 kl. 10.00 i Nørrebrogade 102 

 

Sindsrobøn 

Valg af betroede tjenere  

Valg af tema 

Igangsætning af logo konkurrence (godkendes efterfølgende møde) 

Evt.  



sindsrobøn 

 

 

• Evt. 

Der skal gøre opmærksom på at folk skal læse konventmappen før folk stiller op til tovholderposten. (Formand 

skriver det i opslaget til indkaldelse). 

Vi skal huske at passe på nykommeren og dem der stiller op som tovholdere.  

 

 

• Ny tid og sted til camp Living clean 

 

3/4 kl. 10.00 Nørrebrogade 102 

 

• sindsrobøn 


