
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 
 

Dato År Referent 

14. juni 2018 Øystein Haugen 

 

11 medlemmer kom på dagens møte: 
Svein Tore, Bardur, Per Sanni, Olav Gaute, Øystein, Per Harald, Monica, Einar K, Asbjørn, 
Knut, Kolbjørn 

 
Det ble en "pratekveld, der Einar ledet. Både president og incoming var forhindret. President 
Ola er innlagt på sjukehuset. Vi håper å se ham tilbake i fin form snart! 

 
Dagens sitat: 
- "Med andres øyne kan man se sine egne feil" 

 

Litt om dagen 14. juni: 

- Det er USAs flaggdag, innstiftet i 1777, et år etter konstitusjonen 

- I 1884 fikk norske kvinner adgang til å studere ved Universitetet 

- I 1900 ble Hawaii en del av USA 

- I 1923 ble maleren Jacob Weidemann født 

- I 1928 så Ernesto "Che" Guevara (Revolusjonær og Castro-venn) dagens lys 

- I 1972 ble Oljedirektoratet og Statoil opprettet 

- I 1982 ble Falklandskrigen avsluttet 

- I 987 ble Norge Europamester i fotball for kvinner 

- I 1993 ble fiskerisonen rundt Jan Mayen opprettet 

- I dag, i 2018 altså, åpnet VM i fotball i Russland, og det er Id al-fitr, -avslutningen av 
fastemåneden Ramadan for muslimene, altså de som bekjenner seg til islam. 

 
 

Andre ting til diskusjon eller orientering i dag: 

 Sara Sofia avslutter sitt utvekslingsår hos oss, og Eva og Einar kjører henne til Oslo for å 
møte hennes foreldre i morra, fredag 15.06. 

 Hun er veldig fornøyd med oppholdet og har nettopp vært på norgesturne sammen med 
22 andre utvekslingsstudenter. 

 Vi vet ikke når neste utveksling blir, men tar sikte på å fortsette samarbeidet med Bø og 
Notodden i en eller annen form. Den store bøygen er alltid å finne villige vertsfamilier. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Hawaii
https://nbl.snl.no/Jakob_Weidemann
https://snl.no/Che_Guevara
https://snl.no/Fidel_Castro
http://www.npd.no/no/Om-OD/
https://no.wikipedia.org/wiki/Equinor
https://no.wikipedia.org/wiki/Falklandskrigen
https://snl.no/Jan_Mayen
https://snl.no/id_al-fitr
https://snl.no/ramadan
https://snl.no/islam


 Per Sanni er på beina igjen etter en "reparasjon" av årer på sjukehuset, og fortalte om sine 
opplevelser, blant annet en ganske humpete tur i sjukebil fra Skien til Arendal.  Godt å ha 
ham tilbake i fin form! 

 Klubben sender fire kjekke jenter til sommercamp i Tyskland fra 29. juni til 06.juli. De flyr 
med Ryanair fra Torp til Hamburg, og har fått presentert et godt program for uken der 
nede. Det blir blant annet bygging av flåte, de skal lage en video, og det blir bading, fotball 
og volleyball.  De skal også være i Hamburg en hel dag. 

 Vi trenger 2 biler hver vei til og fra Torp. Aktuelle er Svein Tore og Per Harald nedover, og 
Olav Gaute og Knut heim igjen. Men foreldrene til jentene (som vi hadde møte med etter 
det ordinære møtet) kan trolig også bidra med kjøring. 

 Kolbjørn fortalt om værkontraster i Norge, etter å ha tatt en helgetur til Evenes og Andøya.  
Ikke noen varmerekord for mai på de kanter! 

 Bardur hadde omsider fått vært i Legoland, og det var bra også for en pensjonist. 

 Monica fortalte om sitt nye "konsept" på Nakksjø, med "Aktivitets- og rekreasjonshelg" 
(overnatting, padling, el-sykkel, massasje, bading, viltmiddager og toppturer). Stor suksess 
som vil fortsette! 

 Hele 21 klubbmedlemmer har meldt seg på til presidentskiftet hos Liv Sonja torsdag 21. 
juni. Det er bare å glede seg. 

 
 

I trekningen vant Kolbjørn vin og Einar tok nappet 

https://no.wikipedia.org/wiki/And%C3%B8ya

