ULEFOSS ROTARY KLUBB
REFERAT FRA KLUBBMØTE
Dato
09. august

År
2018

Referent
Øystein Haugen

16 medlemmer kom på dagens møte, som var det første i Irenes nye rotaryår:
Svein Tore, Per Sanni, Liv Sonja, Irene, Mathias, Øystein, Per Harald, Nils,
Einar, Asbjørn, Jan, Knut, Kolbjørn, Bjørn Eirik, Egil, Miklos
Hovedtema for kvelden var at Irene (i tillegg til at hun serverte deilig
hjemmebakt kake) presenterte tanker for det nye året:

"ROTARYÅRET 2018 - 19, Hva skjer og hvor vil vi?"

Fødselsdager:
-Asbjørn fylte 98 år 05.07.
-På forskudd: Svein Tore har fødselsdag 24.08, og Harald 26.08.
Irene dvelte både ved dagen i går, i dag og i morgen:
-I går var det "Kattens dag", og det var ikke minst oppstartdagen for
Ulefos Jernværk i 1657

-I morra, 10.08. i 1628 gikk "Vasaskipet" ned rett etter sjøsetting, fordi kongen
hadde forlangt 2 ekstra kanondekk. "Alle" visste det kom til å gå galt, men
konge er konge.
-I dag: (Noen utvalgte)
-Datoen er navnedag for Ronald og Ronny, og det er FN's "Urbefolkningsdag"
-I 1909 ble Rjukanbanen åpnet. Den ble lagt ned i 1991
-I 1945 slapp USA den andre atombomben, -da over Nagasaki
-I 1965 ble Singapore selvstendig
-I 1981 besluttet USA å produsere nøytronvåpen

Sitatet: "Du kan ikke lage sanger om fargen på kjøkkengardiner" (Mari Boine)

Nytt i Nome: Ved måling på 152 nøkkeltall (12 kriterier) som indikerer
"godhetsnivå", har Nome avansert fra 330. plass i 2016, til 162. plass i 2018.
Det er godt å bo i en kommune med optimisme og framgang, -og det gjør vi!
Utfordringen: Hva heter kommunen som er kjent for slaget der Håkon den gode
fikk banesår i 961? Størstedelen ligger på Stord.
Svaret er selvsagt FITJAR!
Økonomi
Kasserer Mathias har sendt ut krav om kontingent for våren 2018
Det er også opprettet en VIPPS -KONTO, som er 521235
"Peismøte"
Presidenten pålegger alle komiteer å avholde "Peismøte"
Begrepet "Peismøte" er en levning fra gamle dager, da dette bokstavelig talt var
komitemøter rundt brennende peiser, der hensikten var å bestemme hva
komiteene skulle fokusere på og arbeide med i rotaryåret. Resultatene fra
peismøtene ble referert på et etterfølgende klubbmøte.
Poenget er at alle komiteer skal ha en plan for året, noe som ofte ikke har vært
tilfelle i praksis.

Året som kommer
* Distriktskonferansen finner sted på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal 31.08. 02.09. Årets tema samles under begrepet "SÅKORN". Gjester er mellom andre

Kjell Magne Bondevik, August Fjeldberg (om skoletrett ungdom) og Marianne
Fredbo. (Såkorn i eget liv)
Irene og Mathias deltar fra URK, og forhåpentligvis en til.
* Guvernørbesøket blir 25.10. (Endring i forhold til opplyst på møtet)
Guvernør dette året er Gaute Melhus Johannesen, tidligere rektor, fra Lyngdal.
Han har formulert sitt mål som "Solide klubber med godt miljø"
(Apropos til RI-president Barry Rassin: "Be the inspiration")
* Vårt motto i URK vil være som Distriktets, -å styrke det interne klubbmiljøet,
ved bl.a. å
-Gi følelsen av å bidra med noe positivt
-Ha et samlende prosjekt, stort eller lite
-Gi mer til RI
-Ha hyggelige møter
-Invitere potensielle medlemmer (passe på godkjenningsrutinene)
-Ha egen kveld om rekruttering.
* Verdenskongress i Hamburg 1.-5. juni 2019.Vi er invitert til å bo hos våre
venner i Rotenburg, og til nå har 7 stk meldt seg fra URK: Liv Sonja, Einar,
Kolbjørn, Ola Vea, Per Harald, Knut og Irene
* Vi blir trolig invitert til et jubileum i Assens i 2019, men vet ikke mer
foreløpig
* Vi skal være med på en "Summercamp" i juli 2019, sammen med Kristiansand
og Stokke. Det må ikke komme i veien for vår tradisjonelle ungdomsutveksling,
der vi neste år sender ungdommer til Assens.

Annet
* Våre ungdommer har etter rapportene å dømme hatt et fint opphold i
Rotenburg i sommer. De kommer senere og forteller om turen. Et avisoppslag
fra Tyskland om arrangementet ble sendt rundt.
* Det vil ble tatt initiativ til å yte faste månedlige bidrag, f.eks USD 50 pr. år.,
men dette vil selvsagt være frivillig
* Einar har vært på "Vin&Kulturreise" i Tyskland, og vil fortelle mer om det en
senere kveld. Han sendte også rundt lodd for høstens "Andeløp" i Rotenburg.
(kr. 50 pr. lodd, -fine premier er det også)

* Per Harald etterlyser bedre rutiner for å følge opp de nyeste medlemmene i
klubben. Frafallet blir lett stort. Et "utvalg" blir satt ned.

I trekningen vant Kolbjørn vin og Jan tok nappet

