
Referat – fjerde møde - kvinde-camp 2020 – onsdag d. 4/3-2020. 

Tilstede: Dorthe og Maiken (tovholdere på camp’en) 

 

Vi mødtes hos Maiken kl. 12 som planlagt. Vi skal have fulgt op på referatet fra sidste gang, samt 

have fundet en løsning på, at der dags dato kun er 24 tilmeldte, hvor vi har budgetteret med 40 

tilmeldte. 

1. Maiken informerer Dorthe om, hvad status er lige nu. Maiken er oplyst om at OSK 

Midtjylland fortsat bakker op om camp’en, og de, muligvis nye, tiltag, vi kan være nødsaget 

til at lave, grundet færre tilmeldinger end forventet. Også selvom det er med et muligt 

underskud. 

2. Vi får talt en hel del om, hvilke muligheder vi har at gøre med fra nu af. Vi når frem til at der 

kan fremlægges tre forskellige forslag for vores nedsatte service-komiteer, som der så kan 

stemmes om. De lyder som følger: 

Forslag nr. 1 Omstrukturering på alle områder inkl. 
Haste-møde. Herunder åbne op for 
dagsregistreringer, madsalg til 
dagsgæsterne, auktion. Lave camp’en 
om til det der minder om et konvent. 

Forslag nr. 2 En del omstrukturering inkl. Haste-
møde. Åbne op for dagsregistrering 
lørdag i et vis tidsrum – fx fra 9-17. 
Madsalg i det givne tidsrum. 

Forslag 3 Holde fast i det koncept, som var 
tiltænkt, og er det som folk har betalt 
for (og tilmeldt sig på grund af). 
Auktion, for at gøre det vi kan, for at 
evt. Underskud bliver minimalt. 

3. Vi informerer om at det kommer til at kræve en hel del at åbne op for dagsregistreringer. 

Udover at vi skal lægge en plan for, hvordan vi “adskiller” weekend – og dagsgæster, skal vi 

også bruge en hel del flere service-kræfter, både før og under camp’en. Vi kan også komme 

til at stå i en situation, hvor mange vil komme til at mene, at de ikke får den “pakke” de 

oprindeligt havde købt, og på den måde vil føle sig snydt. Sådan noget som programmet, vil 

vi muligvis også skulle til at redigere i. 

4. Forslag nr. 3 bliver hurtigt og fuldtalligt stemt ind af samtlige komiteer: Dorthe, Annette, 

Heidi J., Marie Louise, Maj og Maiken. Heidi D. og Malene har endnu ikke meldt ind, men 

uanset hvad, så har flertallet fortalt os, hvad vi nu skal gøre. 

5. Der bliver i de forskellige komiteer spurgt ind til, hvad de helt konkret skal tage med ud i 

grupperne. Helt overordnet har vi rent økonomisk mulighed for at rykke tilmeldingsfristen til 

d. 20/3, så det beder vi folk om at bringe videre. Vi beder dem også om at efterspørge 

merchandise til auktion, som Dorthe og Maiken har meldt ind med at de nok overordnet set 

skal stå for indsamlingen til. Dette budskab bedes også formidlet videre. 

6. Maiken har talt med Gert, da vi havde brug for at vide, hvor mange sodavand der var tilbage 

fra servicekonferencen. Dem får vi nemlig ned på kvinde-camp'en til videresalg. Der var 2 

kasser cola zero, 1 kasse pepsi alm. Cola, ½ kasse fanta (cirka) og en del vand på flaske. 

Madkomiteen skal herefter vurdere hvor meget ekstra sodavand vi evt. Skal købe. 



7. Vi taler om at madkomiteen skal stå for at købe stanniol, bagepapir o.l., vi kan få brug for i 

køkkenet. 

8. Dorthe står for at købe toiletpapir, håndsæbe, opvaskemiddel, evt. Rengøringsmidler samt 

fyrfadslys. 

9. Vi er i tvivl om hvorvidt der allerede forefindes rengøringsmidler samt sæbe til 

opvaskemaskinen. Det følger Maiken op på. 

10. Vi taler om at det er vigtigt Dorthe og Maiken løbende holder hinanden orienteret om alt 

hvad der angår ting til salg på auktionen, samt hvor det evt. Skal hentes. 

11. Rikke J. har meldt ind på, gerne at ville være en del af madkomitten. Annette er orienteret. 

12. Marie Louise har styr på at medbringe 1 stk. Mødeleder-guide plus oplæsning. Heidi D. som 

skal have det andet sæt med, har ikke meldt tilbage endnu. 

13. Vi har formidlet videre at det er vigtigt 7. tradition går rundt under hvert møde. 

14. Vi taler om hvad status er på det fysiske møde, som madkomiteen, ud fra sidste referat, 

skulle have efter d. 1/3. Maikens fornemmelse er, at Annette har stået lidt alene i det. 

Maiken og Annette har løbende haft talt sammen, og alt virker til at være ok. Liz vil hjælpe 

Annette med indkøb, og nu hvor Rikke også har meldt ind, er der måske også hjælp at hente 

der. 

15. Maiken har modtaget listen på de tilmeldte fra Gert, som hun læser op for Dorthe. Vi ser at 

nogen af dem der har meldt ind på service, endnu ikke har tilmeldt sig. Tre personer har kun 

betalt 1. rate. Vi får fulgt op. 

16. Heidi J. har styr på, at der bliver lavet badges. Et medlem fra Fællesskabet har i den 

forbindelse meldt ind på at ville donere disse til camp’en. 

17. Vi får fulgt op blandt de personer der på servicekonferencen meldte ind på at ville lave kage. 

Liz – kanelkage til fredag. Marianne – chokoladekage til lørdag. Anne – cheesecake til 

søndag. Herudover vil Berit gerne medbring muffins, og Pernille D. hhv. Brownies og 

banan/chokoladekage. Dvs. Vi har to kager til hver “gang” eftermiddagskaffe pt. Malene har 

vi endnu ikke hørt fra. 

18. Vi ser på vores budget som pt. Lyder på 8000 kr. Til leje af feriekoloni, 200 kr. Til print af 

flyers samt 5500 kr. Til mad (budgetteret til 40 tilmeldte). I den forbindelse taler vi om, at 

det er så vigtigt at vi alle fra nu af, er fælles om at bringe budskabet videre. Vi er optimistiske 

og tror stadig på, at vi rent økonomisk kan få det til at løbe rundt. 

19. Vi har fået fulgt op på, hvad den konkrete plan er i forhold til arbejdsfordelingen. Vi har 

blandt andet forhørt os ad hos Annette, hvor mange personer hun påtænker, skal være på 

hvert madhold. Det er blevet besluttet at der er brug for 4 personer på hvert hovedmåltid. 

Herudover skal de forskellige tjanser også fordeles på hold, som besluttet. Fx er det 

nødvendigt at nogen står for at lave kaffe, tømme opvasker o.l. løbende. I forhold til vores 

fælles gruppesamvittighed, bliver det også som vi besluttede på servicekonferencen: nemlig 

at hver enkelt selv er ansvarlig for at skrive sit navn på, og dermed bidrage til vores fælles 

velfærd. Derfor sørger Dorthe for at få udarbejdet disse lister med X antal personer under 

hver opgave/tjans, og i indregistreringen vil der netop blive opfordret til at “melde sig 

ind/på”. Disse lister vil ligeledes forefindes i indskrivningen.  

20. Dorthe og Maiken sørger for sedler til ophæng hvad angår fx program, samt remindere om, 

at vi er fælles om oprydning og rengøring. 

21. Marie Louise meldte sig ind på servicekonferencen, som den ansvarlige for at der hele tiden 

er fyldt op hvad angår toiletpapir og andet praktisk, som skal tilses løbende. Vi skal have 

fulgt op på, om Marie Louise ønsker denne opgave alene, eller om vi skal efterspørge en 

medansvarlig. 

22. Der skal evt. Handles noget brænde ind til pejsen. 



23. Vi taler om at det er vigtigt, at dem der har lyst, medbringer relevant NA-litteratur. 

24. Maiken står for indretning/stemning i sindsro-rum. Maiken medbringer fx cd-afspiller og 

forskellige cd’er med dertil egnet musik/afslapning samt andet hygge dertil. Dorthe 

medbringer sort velour, så vi kan mørklægge rummet samt LED-lys. Madrasser forefindes 

allerede på stedet, men Maiken får fulgt op på, i ugen op til cam’en, om nogen kan 

medbringe lidt tæpper og puder. 

25. Dorthe og Maiken afholder et sidste kort møde onsdag d. 25/3. Her skal blandt andet følges 

op på status på auktionen. 

26. Det er nødvendigt at auktionen lægges ind i programmet, hvilket aktivitetskomiteen står for. 

27. Liz, Heidi D. og Tine har meldt ind på at sidde i indskrivningen fredag. 

28. Vi har bedt Gert om at overføre penge til Dorthe, som er valgt ind som kasserer på camp’en, 

så vi kan få betalt for feriekolonien. Gert har meldt tilbage, og det vil blive gjort i næste uge. 

29. Annette har oplyst om, at der bliver handlet ind til hele camp’en fredag morgen/formiddag. 

Annette skal blot bede Dorthe om beløbet til dette, hvorefter de kan overføres til Annette 

med det samme. 

30. Vi taler om at det er vigtigt, at alle dem der handler ind på vegne af camp’en, gemmer deres 

kvitteringer. 


