ULEFOSS ROTARY KLUBB - REFERAT FRA KLUBBMØTE
Dato
17/8

År
2017

Referent
Ola Vea Gustavsen

Fremmøtte:
Ola Vea Gustavsen, Irene Flolid, Knut Nedrebø, Per Sanni Eriksen, Bjørn Eirik Sigurdsøn,
Kolbjørn Salomonsen, Hermann Lissl, Liv Sonja Flolid og Hans G Jørgensen.
I forrige referat fra presidentens kveld hadde det sneket seg inn feil dato for årsmøtet vårt.
Det avholdes etter planen den 31/8. Kveldens møte ble åpnet av presidenten som trakk
noen historiske linjer.
Dagen i dag - 17. august
Indonesias nasjonaldag: Indonesia er verdens største muslimske land og det fjerde mest
folkerike landet i verden.
Navnedag
Verner, Wenche
Det skjedde 17. august
2001: Den korsikanske nasjonalistlederen Francois Santoni ble drept.
1998: Bill Clinton måtte erkjenne utroskap med Monica Lewinsky.
1987: Den tyske nazilederen Rudolf Hess begikk selvmord i fengsel.
1985: Amandaprisen ble delt ut for første gang.
1976: 8000 omkom da en flodbølge rammet Filippinene.
1911: Veterinærinstituttet i Oslo ble opprettet.
1889: Revykunstneren Lalla Carlsen ble født.
1880: Ole Bull døde.
1815: Napoleon Bonaparte ankom St. Helena.
Sitatet
-Ondskapen forbauser meg, dumheten forarger meg. Det burde være omvendt. (Olaf Bull)
Vi brukte resten av møtet til å forberede årsmøtet og følgene ble bestemt:
Presidenten lager en invitasjon som skal inneholde:
1
Saker til årsmøtet
2
Valg av referent og møteleder
3
Invitasjon til medlemmene for å komme med saker til årsmøtet
3
Årsrapport fra komiteledere og past president
4
Regnskap for 2016/17
5
Budsjett for driftsåret 2017/18
Årsrapporter fra komiteer må være presidenten i hende 24/8 og bør ikke være for lange!

Hans, Øystein og Ola lager en økonomisk rutinebeskrivelse som skal sikre transparent
økonomiforvaltning og klubben skal ha en driftskonto og en konto for midlene fra
Rotenburg.
Budsjettforslaget utarbeides av Hans og sendes styret for behandling før årsmøtet.
Klubben vil og få en invitasjon fra Uranienborg Rotaryklubb som skal ha en liten seilas på
Norsjø fredag 25/8 klokka 1900 med reker og tilbehør. Båten drar så til Romnes der vi kan bli
med på en liten kveldskonsert i Romnes kirke med Bruno Hagemann og Linda Torsteinsen!
Minitaxi tilbake til Ulefoss etter konserten.
Presidenten representerer på lønsj lørdag og fikk med to vimpler fra klubben.
Sara Sofie har startet opp på skolen. Jeg har avtalt å treffe henne mandag fk hjemme hos
Omnes på Gvarv. Ho får ikke konto i Norge før ID er gitt av politiet. Har time der 12/9.
Omnes ordner med kontantkort og vi kan overføre til hennes konto i Mexico fordi ho har
mexicansk bankkort med seg.
Tysklandsturen
Vi blir en del som reiser nedover. Noen kjører egen bil, mens andre flyr. Vi diskuterte gave
fra klubben og gave til vertskapet. Konkluderte med å ta med en Ulefossklokke. Kolbjørn
undersøker

Hermann vant vin og Kolbjørn nappet til det han skal nippe til!

