
Langesund Rotaryklubb – møtereferat 14.11.12 

 

 

Presidenten ønsket 15 medlemmer velkommen til klubbmøtet hvor årsmøtet var en del av 

programmet. 

Til åpning leste Sissel-Berit ”Den ansame” av Jan Magnus Bruheim. 

Årsmøtedelen av programmet startet med: 

1) Sissel Berit la fram årsmeldingen fra past president Inge (2011-12) i hans fravær. 

 Årsmeldingen ble godkjent. 

2) Regnskapet for 2011-12 var forsinket, og blir lagt fram senere av kasserer Yngvar Lohne. 

 Denne framgangsmåten ble akseptert. 

3) Valgkomiteen ved Thor (og Gunnar), la så fram sin innstilling: 

 Sekretær for 2013-14: Kari Herder Kaggerud 

 Kasserer for 2013-14: Halvor Thommesen 

 President for 2014-15: Steinar Skilhagen 

 Ovennevnte ble enstemmig valgt uten motkandidater. 

 Petter Jørgensen er allerede valgt som president for 2013-14 

Sissel-Berit la så fram forskjellig Rotary informasjoner: 

• Referat fra årsmøtet i Rotaract-Norge, som var avholdt i Trondheim. Hovedutfordringen er å 

verve medlemmer. 

• Jan Syversen som er AG, ville teste ut et spørreskjema om motivasjon for fortsatt Rotary-

medlemsskap. Forsamlingen var villige til å være test-gruppe, og dette ble gjennomført. 

• Inge hadde hilsen til de påmeldte til revyen til fredag: det er reservert bord i hotellets 

restaurant etterpå til buffet. 

• Ingrid hadde sendt ut informasjon som PDG om nominasjon for guvernår i 2015-16: Bjørn 

Jaren Ås fra Stavern RK. 

• Hun takket så Edrund for pågangsmot og innsats i forbindelse med årets julebuss til Litauen. 

Edrund på sin side trakk fram de gode hjelperne både i klubben og andre. Det blir 47 norske 

med i gruppen og 5-6 dansker. På norsk aften vil rotarianere fra 20 klubber være 

representert! 



Det ble gjennomført en Quizz, og kveldens Rotarymestere ble Edrund, Geir, Berit og Rolf. 

Vinutloddning ble gjennomført, og Berit tok med seg en vinflaske hjem (Alex Rosen-vin). 

Petter sendte rundt påmeldingsliste til førjulsmåltidet på  Victoria 07.12. 

Gunnar informerte om det forberedende arbeidet i Servicekomiteen. Vårens idrettsleker går av 

stabelen 13.04.13. 

Tigris ble foret av 

• Edrund som ga ytterligere informasjoner omkring arbeidet med julebussen.  Hun var stolt og 

GLAD, og kunne fortelle at pengegaven fra klubben var blitt omsatt til dyner! 

 

Rolf Heimdal 

referent 


