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REFERAT FRA KLUBBMØTE
Følgende møtte til klubbmøtet 10. august:
Ola, Irene, Svein Tore, Bjørn Eirik, Ragnar, Knut, Hermann, Einar K., Øystein.
De som teller ser fort at vi var 9 (ni). Referenten syns det er illevarslende.
Programmet var «presidentens kveld». Ola hadde sendt ut «Presidential Theme &
Citation» fra residenten i Rotary International, og en veiledning til strategisk plan
for klubben.
Aller først fortsatte president Ola tradisjonen med å sette datoen i historisk
perspektiv. Noen «knagger»
 Datoen er "Lavransmesse", etter St Laurentius i år 230
 Hanne Haugland tok VM-gull i høyde i 1997.
 Krigen endte i 1945 etter atombombene mot Japan
 Haakon 5. Magnusson ble konge i 1299
Litt om ungdomsleiren vi hadde:
En Facebookside er opprettet. Per Harald har en «Dropbox».
Vi har ikke gjort noen formell evaluering, men kan konstatere at det hele var svært
vellykket. Minibussen med Per Harald ved rattet er svært verdifull for å frakte
gjengen rundt (Kragerø / Jomfruland, Hørte, Klatreparken og til grilling hos Svein
Tore.)
«Studenten vår», Sarah
Kommer til Gardermoen 12. august og blir der hentet av familien Omnes fra
Sauherad
En Facebookside er også opprettet for hennes år.

Familien Omnes blir med henne til rådgiver ved Bø videregående skole, der hun
skal begynne i 2. klasse, realfag
Vi vil finne ut om hun vil delta på våre klubbmøter, og vi må i så fall sette opp en
plan for å hente og bringe henne til møtene.
Innbetaling til TRF
-har sviktet. Vi har ikke betalt inn det vi har forpliktet oss til, og vi må snarest gjøre
innbetaling av restansen (jf. planen for forrige rotaryår).
Presidenten vil ta opp med sitt styre om vi ikke bør samle alle våre midler på én
konto. Det vil gjøre regnskap og revisjon mer oversiktlig.
Det er forøvrig ÅRSMØTE med årsberetning og regnskap neste gang, 17. august.
Det er hyggelig å konstatere at vår kjære Asbjørn er hjemme igjen etter et opphold
på Sjukeheimen
Medlemstallet vårt er synkende, og vi trenger å rekruttere nye medlemmer.
Mange navn kom opp, -de refereres ikke, men presidenten noterte og vil sende ut
til høring blant medlemmene i klubben.
En utgitt brosjyre for det kommende kirkejubileet ble gjennomgått. Fra lørdag 16.
til søndag 24. september vil det skje mye interessant. Lystenning på kirkeruinen er
planlagt torsdag 21. Omfanget bestemmes av hvor langt restaureringsarbeidet har
kommet innen den tid.
Lørdag 26. august vil Uranienborg RK v/Arvid Sten Kåsa besøke Ulefoss og
Telemark.
Hermann vant vin og Einar fikk nappet i de edlere dråpene.

