
Referat af servicekonference i Kbh. d. 10/5 - 2008 

 

 

 
1. Der ligger ingen skriftlige referater fra Kbh., komiteen vil sætte sig sammen og 

sammenfatte et skriftligt referat. 
2. Der var en gruppe på 7-8 personer der var hovedansvarlige for at stable 

servicekonferencen på benene, og komiteen lånte penge af OSK. 
3. Det er vigtigt for planlægningen af servicekonferencen, at der bliver nedsat et 

udvalg i god tid, da manglende tid var et stort problem for Kbh. i forhold til at 
sætte så stort et skib i vandet. 

4. Det er VIGTIGT at registrer GSR´ere og GSS´ere i indregistreringen, da det er 
interessant at vide hvor mange der er repræsenteret…  

5. Det er vigtigt at de områder repræsentanter der deltager i servicekonference for 
deres udgifter betalt, så, så mange så muligt kommer til konferencen. 

6. Programmet for service konference skal laves så hurtigt som muligt så alle har 
god tid til at få det flettet ind i deres kalender. Der skal også på flyeren til 
konferencen være plads til at folk kan melde sig til at lave service på 
konferencen. 

7. Det er også meget vigtigt at de omkring liggende lande bliver inviteret i rigtig 
god tid i forhold til deres økonomi og planlægning. 

8. Der skal vælges betroede tjenere med omhu til at modtage folk i 
indregistreringen og sørge for at der en god ånd… det haltede noget på Kbh. 
servicekonferencen. 

9. Det ville også være en god idé at, stille boder op med n.a. goodies og andre 
ting til at rejse penge til den addict der stadigvæk lider. – vigtigt at sætte fokus 
på både 7. tradition og 11. koncept 

10. I forhold til forregistrering, vil det være en god idé, at lave en solid prisforskel, 
så folk har en økonomisk fordel ved at registrerer sig før.. 

11. Der skal laves et anslået budget, og udfra det lave en pris i forhold til 
registrering. 

12. Husk at besluttet hvad pengene fra servicekonferencen skal doneres til i n.a. 
inden konferencen. 

 
 
 
 
 


