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Sigmunn Ytterbøe

Klubbmøtet på dagen etter dagen ble tradisjonelt åpnet av Presidenten. Han kunne ønske 13
medlemmer velkommen. Egentlig var det satt opp et møte med Bø Rotary, men dette møtet er nå
utsatt til høsten.
Vi klappa for Hermanns bursdag 14. mai.
Presidenten markerte også Pave Johannes Paul 2. sin fødselsdag – ikke minst fordi han personlig
ved en anledning hadde hilst på paven med hilsningsordene: «Jeg skal hilse fra Rita» (Rita er mor
til Presidentens to hjemmeboende barn). Naturligvis hadde Presidenten også tatt bilde av Guds
stedfortreder på jord – det vil si en av de tidligere (Pave Johannes Paul 2.). Bilde hadde han også
tatt av Mentz Schulerud, som døde på nettopp 18. mai.
Da var det klart for kveldens 3-minutter der
Øystein fortalte om sin fotballtur til Manchester.

Etihad Stadium – tidligere City of Manchester Stadium

Han hadde sett Manchester City mot fjorårets
ligavinner Leicester på Etihad Stadium i
Manchester, som tar hele 55 000 tilskuere.
Øystein hadde hatt en fin opplevelse. Han hadde
også vært hatt omvisning på Old Trafford – banen
til Manchester United. Da en fra Øysteins
reisefølge fortalte guiden at de hadde vært og sett
Manchester City, hadde guiden kommentert tørt:
«We all have our problems». Det er så visst ikke
bare mellom Odd og Pors det er rivalisering.

Dette var en klubbkveld med litt «løs snipp». Ragnar tok
ordet etter Øystein og fortalte om alt arbeidet han var blitt
velsignet med etter at uthuset hans brant ned – en
nedbrenning han selv hadde forårsaket sammen med
uheldig vindretning fordi han hadde brent bråte rett ved.
For øvrig hadde han vært i Tyskland og spist asparges og
deltatt på en katolsk messe. Begge deler anbefalte han på
det varmeste. Men han poengterte at det må være hvit
asparges.

Fra hin salige kamp

Svein Tore hadde holdt et innlegg om bompenger. Han refererte til sikre kilder som kunne fortelle
at entreprenøren(e) skulle ha 178 millioner for å utbedre riksvei 36 mellom Slåttekås og Årnes.

Men samla utgifter på strekningen var, ifølge Svein Tore, 400 millioner. Han stilte et stort
spørsmålstegn ved at 46 % av utgiftene går til selve veibyggingen mens 54% går til det han kalte
«andre ting» som bl.a. innbefatter konsulentarbeid. Bompengeavgiften på strekningen, som først
ble stipulert til 15 kroner, har nå blitt økt til kr 28,50. Klubbens medlemmer var enige om at dette
temaet kunne egne seg godt for en klubbkveld – og at Per Harald med sin veikompetanse kanskje
kunne ta opp «hansken» - ikke minst for å verifisere Svein Tores tall.
Påtroppende president Ola fikk klubbens godkjenning til å aktivisere klubbens facebookside som
ett av mange tiltak for å verve nye medlemmer.
Ola fikk også tilslutning til ideen om å overføre medlemmene som nå er satt opp i
Rekrutteringskomiteen til Fest- og kameratskapskomiteen. Det er helt nødvendig å styrke
sistnevnte komité, fordi arbeidspresset på denne komiteen er stort. Ola minnet oss om at hele
klubben må ta et ansvar for rekrutteringen av nye medlemmer. I den forbindelse ble det foreslått
et nytt medlem – og dette forslaget ble hastebehandla av styret. Forslaget har i skrivende stund
allerede blitt sendt ut til medlemmene.
Hans kunne opplyse om at klubben har 29 000 kroner på bok. Han skulle snarest sende regnskapet
til revisjon.
Til slutt var det tid for trekning – og de uttrukne ble Svein Tore (vin) og Einar (napp).

En forsmak til paradis: Hvit asparges med hollandaisesaus og skinke.

