
 
REFERAT FRA KLUBBMØTE 

 
Dato:  13.06. År: 2019 Referent: Øystein Haugen 

            OM RI 

CONVENTION 2019                      
  

 
 

Følgende deltok: Bent Aslak, Harald, Per Sanni, Liv Sonja, Irene, Øystein, Per 

Harald, Einar, Knut, Kolbjørn, Anders, Egil og Odd. 

 

President Irene ledet møtet, som denne gang var om interne saker: 

*  Convention i Hamburg 

*  Ungdomsutvekslingen i august 

*  Vannlekkasje i huset 
 

Men først markerte vi at Olav er 50 år I DAG 13.06. og at Kolbjørn fyller 60 

lørdag 15.06. GRATULERER! 

 

OM RI CONVENTION 2019 

Einar åpnet med litt orientering: 

Rotary avholdt sin årlige RI 

Convention, -denne gang i 

Hamburg (for 110. gang) 1.-5. 

juni. 

Vår klubb hadde stående 
invitasjon til å bo hos våre 

venner i Rotenburg dersom vi 

ville delta på Convention, og 5 

stk reiste nedover; Kolbjørn, Liv 

Sonja, Irene, Per Harald og 

Einar. 

 

"Våre" kan ikke få fullrost 

vertskapet i Rotenburg.  Vi blir 

alltid hjertelig mottatt, og å 

pleie det sosiale livet med dem 

hadde en bred plass også denne 
gangen. 

 

Hele 26.000 rotarianere deltok, og det sier seg selv at da er logistikk og kø-

problemer aktuelle problemstillinger. 

Det var dessuten veldig varmt, og behovet for avkjøling var påtagelig. 

To presidenter: Vår Irene, og innkommende RI-president Mark 

Maloney, USA. Det ser ut til at begge har glede av møtet! 



Etter innledningen fulgte Per Harald opp 

med å vise mange bilder fra turen og 

oppholdet, -krydret med kommentarer og 
forklaringer. 

• Avreise 31.05. Samme kveld var det 

mottakelsessamling hos to av 

vertskapsparene (Bettina & Udo).  

• 1. juni startet hos Peter Dreyer, før 

de dro til Hamburg. "House of Friendship" 

var her et viktig møtested.  

• "Reception" før åpningen var noe 

kaotisk, med lange køer, og det kunne til 

tider være vanskelig å bevege seg så fritt 

som man kunne ønske. 

• Følget vårt hilste på Incoming RI-
president Mark Daniel Maloney fra 

Alabama. Se bilde. 

• RI-president Barry Rassin holdt en 

imponerende tale, som ble vist på et utall skjermer i en gigantisk 

konferansesal. 

• Det ble også tid til både sightseeing, 

mimring og avslapping mellom 

slagene. 

• Oppholdet i Rotenburg var, som 

alltid, preget av gjestfrihet og 

sosiale møter, både pølsefest (med 

pølser fra delelageret til 

Volkswagen) og annen 
selskapelighet. Slutten på oppholdet 

ble markert med "Spargelabend" – 

aspargeskveld. Her ble det servert 

mengder av hvit asparges, sammen med mye annet godt.  

• Einar holdt, sin vane tro, flere glimrende takketaler, både til vertskapet 

i Rotenburg og på et felles "vennskapsgjestebud" 

på konferansen, og Per Harald trakterte 

munnspillet med brudemarsjer, til stor begeistring. 

President Irene ga uttrykk for at hun var stolt av 

"gutta" 

Hvit asparges med hollandaisesaus, 

nypoteter og schnitzel. Nam! 

PDG Rolf Ehlermann (t.v.), en av våre viktigste 

støttespillere gjennom alle år, fikk vi også møte. 

Fra velkomstmottakelsen i Hamburg 

handelskammer. Vi var ikke alene her heller. 



*  Selv om det er store forhold på en Convention, ble det en positiv 

opplevelse og erfaring, som virkelig får demonstrert hva Rotarybevegelsen er 

og gjør. 
 

En digresjon: Flere 

amerikanere på Convention 

unnskyldte seg for sin 

president!! 

 

 

 

 

 

UNGDOMSUTVEKSLINGEN I AUGUST 

*  For det første skal vi sende ungdommer til Danmark på den årvisse 
utvekslingen, som i år skjer 08.-13.07.  Ola V.G. har styrende hånd om dette. 

 

*  "Summer Camp South East Norway 2019", involverer Kristiansand RK, 

Ulefoss RK og Stokke RK. 

 

Det er 12 unge mennesker mellom 16 og 20 år fra ulike deler av verden. 

Vi skal ha ansvaret fra lørdag 10.08. t.o.m. onsdag 14.08. 

 

Vi skal hente med minibuss på Bjørnevatn Lodge, der vi overtar dem fra 

Kristiansand RK. 

Så skal vi vise dem Dalen Hotel, Eidsborg Stavkirke og Norsk Skieventyr i 

Morgedal før vi kjører dem til Monica på Setre Gård, der de skal ha 

"basecamp" mens de er hos oss. 
 

Søndag 11.08. er det diverse uteaktiviteter på Sætre. 

 

Mandag 12.08. skal vi ta dem på båttur på Telemarkskanalen. 

 

Tirsdag 13.08. er planen å ta dem til Gaustatoppen, alternativt Rjukan hvis 

været er dårlig. 

 

Onsdag 14.08. blir de tatt med til Bø Sommarland. 

 

Torsdag 15.08 blir de hentet av Stokke RK. 

 
Ansvaret mens de er hos oss blir fordelt mellom komiteene. 

 

Internasjonal komite har det overordnede ansvaret. 

 

 

 

Fra RI President Barry Rassins tale 



VANNLEKKASJE 

Det lekker vann fra "oss" og ned i Turistinformasjonen. 

 
Egil kommuniserer med kommunen om dette, og vi har funnet fram til 

leieavtalen fra 1991, for å få vurdert ansvarsforhold. 

 

Vi leier lokalet kun 1 kveld pr. uke, og har ikke noe vedlikeholdsansvar. 

 
 

 

 Per Harald vant vin og Carl Diderik fikk "napp" 


