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Øystein Haugen

Kvelden var viet klubbsaker.
16 medlemmer møtte, i tillegg til vår trofaste gjest Arvid Sten Kaasa.
President (fra 01.07.2016) Bjørn Eirik ledet sitt første offisielle møte, som også var det siste
før vi tar sommerferien i juli.

Årsrapport
Past president Sigmunn leste årsrapporten fra sitt rotaryår. Den var fyldig og god.
Fra forsamlingen ble det påpekt at dugnaden på Hovedgaarden burde vært nevnt. Det vil bli
tatt inn i en endelig utgave.
Et revidert regnskap kommer til høsten.

Møte angående sommerutvekslingen
Kolbjørn refererte fra et møte som var avholdt hjemme hos ham sist onsdag. Her deltok seks
av «våre» ungdommer som skal på «summercamp» til Assens RK, samt deres foreldre.
Kolbjørn, Henry og Per Harald deltok fra klubben.
Sommerleiren varer fra 23. til 30. juli. Olav Gaute og Kolbjørn kjører ungdommene til Larvik.
Fra Hirtshals tar de toget til Fredericia, der de blir hentet av rotarianere fra Assens RK.
Tilbaketuren går i motsatt rekkefølge, og foreldrene tar seg av hentingen i Larvik ved
tilbakekomst.
Ungdommene vil komme til oss på et møte i august og fortelle om turen og opplevelsene.
Dato må fastsettes, noe som ligger til Programkomiteen.

Besøk i Assens 23.-26. juni
Liv Sonja, Irene og Øystein orienterte om turen som seks medlemmer fra Ulefoss RK hadde
til Assens 23.-26. juni.
Vi var sammen med venner fra Assens og Rotenburg, bodde på Gl. Avernæs, en ærverdig
og flott herregård på Fyn, som nå er hotell og konferansesenter. Vi hadde et hyggelig
program med tur til øya Bågø, presidentskifte x 2 og sosiale og sammensveisende
middager. Rapport og bilder blir publisert senere.

Golf og båttur med flyktninger

Golftreffet på Romnes med folk fra flyktningmottaket på Dagsrud var vellykket, og klubben
skal gjøre mer inn mot denne målgruppen.
Det er planer om å ta dem med på båttur på Norsjø. De som var med til golfbanen, uttrykte
stor interesse for å fiske. Fisking vil derfor stå på dagsorden på denne turen, kanskje også
et strandhugg. Dette hører organisasjonsmessig under Samfunnstjenesten. Denne
komiteen, med Henry som leder, vil bli bedt om å ta ansvaret for videre organisering og
planlegging av dette. Tidspunktet bør være i august.

Rotaryfondet – TRF
Klubben har opprettet en TRF-komité bestående av Sigmunn, Bjørn Eirik og Ola Vea.
Rotaryfondet er en sentral del av Rotarys virksomhet, ved at det er med på å finansiere
prosjekter, etter bestemte regler. Dette er dermed en viktig komité.
TRF = The Rotary Foundation = Rotaryfondet1. Klikk på lenken for mer informasjon.
Klubben vår har gjennom flere år ikke innbetalt inn det årlige beløpet vi er forpliktet til. Dette
har flere årsaker, blant annet vannprosjektene, samt i en periode laber økonomi.
Innbetalingen er viktig, ettersom en innbetaling kvalifiserer til utbetaling i forbindelse med
prosjekter (tidligst tre år etter innbetalingen). Ingenting inn = ingenting ut = lite
aktivitetspotensial.

Rotaract
Presidenten orienterte om vårt distrikts (2290) planer om å starte en Rotaract klubb.
Rotaract er beregnet på mennesker mellom 18 og 30 år, og det meste av aktiviteten vil
foregå på nettet. En kontaktperson skal utnevnes i klubben, og det naturlige er at Komiteen
for rekruttering og medlemsutvikling tar seg av det. Olav Årmot leder denne komiteen.
«Rotaract» er et konstruert ord, sammensatt av «Rotary», «International» og «Action».
Rotaract kan vel betegnes som en «rugekasse for fremtidige ledere» (i samfunnsliv lokalt
og nasjonalt, og ellers) – og har vel ikke minst fungert som en «utklekningsanstalt for
rotarianere».

Telemark Energiforum
Arvid Sten Kaasa orienterte om «Telemark Energiforum» som han er ansvarlig for. Det skal
arrangeres en Energikonferanse i august. Fylkeskommunen, Sparebank 1 og Telemark
Technologies er blant dem som står bak denne. Ulefoss Jernværk – blant de mest
energivennlige jernstøperier som eksisterer – er også med på programmet.
REE-mineraler (Rare Earth Elements) er også en del av dette. Det har nå lyktes å separere
disse elementene teknologisk, på en ny og mer skånsom måte. Et nyopprettet selskap
arbeider med dette. Thorium også er et REE, forteller Arvid, men er ikke en del av dette
REE-prosjektet.

Dobbeltnapp!
Miklos var så heldig at han vant både vin og konjakk-napp!
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Blå skrift betyr at teksten inneholder en lenke til en internettside. Hold nede Ctrl-knappen, og klikk samtidig på
lenken, så åpner siden seg (under forutsetning av at du har internett-forbindelse) + denne lenken for mer
informasjon!)

