
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 
 

Dato:  22.08. År: 2019 Referent : Øystein Haugen 

                                     

 
 
Følgende  deltok:  Irene, Hermann. Knut. Per Sanni. Monica. Svein Tore. Egil. Odd.  Einar K,. 

Anders, Liv Sonja, Ola Vea, Per Harald, Asbjørn, Kolbjørn, Øystein 

 

President Irene ledet møtet, som primært var evaluering av "Summer Camp South  East Norway 

2019", samt å diskuterer eventuelle nye vannprosjekter i Indonesia. 

 

Vi ble minnet på at ikke alle medlemmer er på Internett og dermed ikke får beskjeder om planer 

og hva som skjer. 

 

Et par bursdager på forskudd: 

*  Svein Tore har bursdag 24.08. 

*  Harald fyller år 26.08. 

 

På denne dato i 1846 ble Amalie Skram født og i 2004 ble Munch-museet ranet for "Skrik" og 

"Madonna" 

 

Evaluering av "Summer Camp 2019" 

*  Konklusjonen etter "Summer Camp 2019" er at det var veldig vellykket! 

 

*  Spesielt stor takk til Einar, Monica og Hermann.  Å bruke Sætre Gard på Nakksjø var 

fantastisk bra, og Monica fikk en flaske vin som markering av takk for at de stilte det flotte 

stedet til disposisjon 

 

* Einar takket alle komiteene for jobben som ble gjort. 

 

*  Vi burde hatt et budsjett på forhånd og planlegging og ansvarliggjøring av aktivitetene kunne i 

følge presidenten vært bedre. 

 

*  Per Harald viste oss noen bilder fra de vellykkede dagene, og vil senere lage en større 

bildesamling. 

 

 

Andre saker: 

*  Vi har den "normale" utvekslingen mellom vennskapsklubbene i 2020.  Det hadde vært flott å 

ha basen på Sætre!! 

 



*  Åfrets sommerutveksling i Danmark  hadde vært vellykket.  Fra oss reiste Andrine Stoa 

Bjerke, Oscar Jørgensen og hans søskenbarn.  Niels Skov Jørgensen kjørte ungdommene begge 

veier.  Vi har vansker med å rekruttere deltakere.  Kanskje vi burde avertere i KANALEN 

 

*  Irene og Ola Vea vil delta på Distriktskonferansen 

 

*  Svein Tore bekrefter at Norsjø Hotel, som eier "Telemarken", gjerne sponser oss med gunstige 

priser på båtturer også senere.  Det kan eksempelvis være aktuelt å avholde neste presidentskifte 

på "Telemarken" 

 

 

Nye prosjekter i Indonesia? 

*  Per Harald orienterte om 2 mjulige nye vannprosjekter  i Indonesia.  Det er vi i Ulefoss RK 

som har tatt initiativ til dette, og vi har invitert Rotenburg til å bli med, noe de  er positive til. 

 

*   Samarbeidet vil involvere klubben i Surabaya Timor på Java.   

 

*  Det er snakk om en 800 meter lang vannledning til en landsby, og eventuelt vannledning til en 

rismark. 

 

*  Rotary vil evt betale for materialer, mens befolkningen gjør jobben i samarbeid med den 

lokale klubben.  En lokal katolsk prest vil være koordinator på stedet. 

 

*  Finansiering er gjennom Rotaryfondet, klubbene og distriktene.  Ulefoss vil være 

prosjektansvarlig klubb overfor TRF 

 

*  Budsjett skal lages før neste møte, og det bør ha med alle aktivitetene det kommende året. 

 

 

 

Ragnar og Monica vant vin og Olav Å og Einar K, fikk"napp" 

 


