Referat af evalueringsmøde fra KOKNA 22 D,28.06.2015
Afbud: Helen, tannie, mevlan, dorrit
John accept, katja ærlighed, thomas ærlighed, helle tålmodighed, Karsten tålmodighed, morten
tålmodighed, rene tålmodighed, Thomas kærlighed, annikka rummelighed, jonas villighed, jens overgivelse,
martin ydmyghed, berit accept, carsten rummelighed, Lars rummelighed.
Jonas indleder om villighed.
Martin læser koncepter op.
jonas læser traditioner op.
berit er ordstyre.
referat fra sidste konvent møde er godkendt.

Evaluering bestyrelsen
formanden: lars har skrevet en lang erfaringsmappe, inddrage næstformanden mere. ikke blande sig for
meget i de andre udvalg, lars stiller ikke op som formand næste år., dorrit
næstformanden: carsten savnede at blive inddraget noget mere. det har været meget lærerigt men carsten
stiller ikke op som formand til næste år.
kasseren: berit har lært meget af sin post, selvom det har haft sine udfordringer, så har berit været god til,
at bede om hjælp hos pia. osk skal være hurtigere til, at godkende kasseren, så der kan komme adgang til
banken. være opmærksom på, at der ikke kommer eksra udgifter, fordi der ikke er bemanding til, at udfører
de opgaver, der måtte være. berit stiller op som kasser til næste år. kasseren fortæller at

konventet har givet et total overskud på 56,559,00kr.
Evaluering underudvalg
køkkenet: morten fortæller det var en hård på post. morten vil gerne være behjælpelig med sine erfaringer,
men regner ikke med, at stille op til næste år.
underholdningen: martin vigtigste erfaring er, at have en plan B, så lyden spiller. måske ansætte en
lydmand til næste år. martin blev far under konventet, så han havde svært ved, at være tilstede.
speaker: Annika melder ud at lokalerne til møderne godt kunne være lidt større, så der var plads til flere,
når der var rigtig mange til møderne. der blev hele tiden nævnt, at det er vigtigt, at der er backup på alle
posterne.
registreringen: helle havde brug for at melde sig ind, det kørte som det plejede. folk var gode tl, at passe
deres poster. oldtimerne købte flest dagsbilletter, de brokkede sig over det blev meldt forsent ud, der

bliver anbefalet at droppe dem til næste år. der var ca 200 færre deltagere til dette års konvent. helle
regner ikke med, at stille op til posten næste år.
cafeen: thomas har lavet en erfaringsmappe for 1 gang i 4 år. thomas regner ikke med, at stille op til næste
år. mobilepay bliver nævnt som en ny betalingsform. flere køleskabe har været en succes, da der hele tiden
kunne være kolde drikke. dele sedler ud, som udvalgene for tildelt, som de kan bruge til, at holde bedre
regskab. thomas er meget positiv over, hvad der er kommet ind i kassen. ligger hovedet i blød ang panten.
(dansk pant retur system)
litteratur: dorrit er ikke tilstede.
rengøringen: jens har taget for let på opgaven, ved at have flere til, at hjælpe med rengøringen. de 2 mand
lå vandret hele dagen. ellers melder jens ud, at det har været en fed post og jens glæder sig allerede til
næste år. toiletterne så godt ud under hele konventet, dog manglede der nogen til, at rydde af efter
festerne.
praktisk: john havde 8 mand på sin liste, men det var ikke alle der mødte op, der kunne godt have været en
mere til, at køre bilen. det var svært, at få nogle ting ind i et rum, da de var kastet ind, så der var noget
dobbelt arbejde, da man måtte tage tingene ud for, at der kunne blive plads til det hele.
børneudvalget: der har ikke været nogen til udvalget.
sindsro: er ikke tilstede og der er ikke lavet nogen erfaringsmappe endnu.
udsmykning: katja havde en erfaring fra sidste år med, at være på forkant med sit udvalg og dem der skal
hjælpe til. forbedredelse er kodeordet, da tiden godt kan løbe fra en.
lyd og lys: mevlan er ikke tilstede. der er ikke lavet nogen erfaringsmappe.
annonceringen: jonas havde en dårlig erfaring med en misforståelse, og derfor skal vi huske at passe på
hinanden. i fællesskab med katja havde nogle gode oplevelser med, at hjælpe hinanden. posten er en tung
post, da mange ringer i sidste øjeblik og vil have ændret nogle ting. jonas stiller ikke op til næste år. husk
nada ikke kan tilbydes på konventet, da det er en anden form for behandling.

Afslutning:
Er der nogen, der stiller op som formand til næste års konvent, der er ikke nogen, der melder sig.
evt nye ideer:
Angående pant
undersøge om vi gennem skat kan sælge uden der er pant på.
eventuelt låg på, så man kun kan få dåser og flasker med i....Dansk retur kan tage dem alle på en gang og få
pengene direkte på vores konto
Tydelig forskellighed på pant og skrald

SERVICEBANK
Jens forslår Service bank der viser hvad der mangler af service
Lars forslår en tavle de har i malmø hvor man skriver sig op hvis man mangler serviceog blir så valgt ind
næste forretningsmøde
ANNONCERING
Jonas forslår nyt udvalg der hedder Annoncering/grafiskDesign
Katja forslår vi ik sammensætter det da det kan blive for kompliceret
Mobilpay:
Helle forslår mobilpay men man kan undersøge muligheder..
Berit tjekker op på det
Mindefotograf
Lars forslår en der kan tage billeder af minder til vores historie
Sanne fra KBH
Sanne forhøre sig til angående det bord der gik i stykker
Hvordan har det været runde
john det er gået fint katja det er gået godt thomas det har været spændende og deltager aktivt næste år
Helle fint tak for denne gang,,morten det har været godt Susan tak fordi i gider lave service...Rene Det er
gået godt,,,Thomas det er gået rigtig godt og vil nyde friheden og lave service og laver sevice næste
år....Jonas skøøønt
Jens dejligt at være her igen idag tak for et dejligt konvent,,fedt at lave service fed process vi har været
igennem,glæder sig til næste år hvis jeg bliver valgt ind....Martin helt fint,ingen service ingen frihed
Berit Tak for service Carsten Det har været en fornøjelse...Karsten for meget snik snak og mange
afbrydelser og se mig hør mig..
Sanne Tak
Lars Thumps up tak for i år

