Langesund Rotaryklubb – møtereferat 10.10.12

Presidenten ønsket DG Njål Gjennestad med frue (Elisabeth) velkommen, samt Per Magne Berget –
Brevik RK og 18 egne medlemmer.
Til åpning leste hun ”Et dikt om høsten” av Inger Hagerup.
Klubbinformasjoner i møtets begynnelse var:
•

Jan har søkt om å bli GSE teamleder, hvilket vakte applaus.

•

Eva Lisa har søkt permisjon pga skifte av jobb.

•

Komiteene blir nå etablert. Alle fikk oppfylt sine første-ønsker. De øvrige ble fordelt.

•

Litauen-komiteen fikk etter søknad kr 5.000 i støtte til julebussen 2012.

•

Neste møte skulle vært ved Stian Jensen, men etter hans forfall blir programmet tredelt:
Sissel-Berit tar opp hovedpoeng i talen på distriktssamlingen fra RI-presidentens
representant, Ingrid informerer om Rotary Friendship Exchange og Edrund orienterer om
Future Vision Plan.

•

Dugnadsarbeidere til julebussen 2012 melder seg til presidenten.

Hovedprogrammet var ved DG, som holdt et engasjerende foredrag i 45 minutter, uten støtte av
power-point! Noen hovedmomenter referenten merket seg:
•

Han var glad for å komme til Langesund RK hvor han hadde gode kontakter og følelser, bl.a.
møtte han her to spreke damer (!) som var PDG.

•

Selv er han 70 år, født i Moss og utdannet prest på Menighetsfakultetet. Etter flytting landet
rundt, endte han tjenesten i Bugården menighet i Sandefjord hvor de også hadde slått seg
ned som pensjonister. Rotary medlem hadde han vært siden 1984, og var da med å starte
Sigdal RK.

•

Den gang stilte man seg spørsmålet hvorfor (egentlig) Rotarymedlem? Og mange gjør det
fortsatt……. Det er mange verdifulle tilleggseffekter av medlemskap: nettverk, kameratskap,
etikk og yrkesfokus, men hovedideen er slik formulert i den strategiske plan: et
verdensomspennende nettverk av inspirerte enkeltpersoner, som har engasjement i å
forandre livet/situasjoner ute i samfunnet.

•

En plakat hadde uttrykt dette godt, mente guvernøren: ”I joined Rotary for Business and
Pleasure, I stayed in Rotary to change the World”. Han trakk fram egne sterke opplevelser fra
julebussen til Litauen 2012!

•

Rotarylivet er i klubben, derfor er ”styrke klubbene” viktig fordi klubbene er motorene i
virksomheten. Grunnleggende verdier er fellesskap, mangfold, integritet, lederskap og
tjeneste. Alle disse verdiene ble eksemplifisert og gitt utfordringer inn i vår virkelighet.

•

Klubbene er autonome, men ikke alene i verden! Rotary er på sitt beste i de store
prosjektene. Arbeider verden rundt i tråd med FNs tusenårsmål.

•

Ungdomsarbeid, utveksling og rekruttering er fortsatt viktige utfordringer.

Etter foredraget ble det kommentarer fra
•

Edrund som takket hjerteligst, og understreket glede over det talte ORD uten billedfølge!

•

Tor Alrik som spurte om åpne annonsering av møter ble praktisert av noen klubber.

Presidenten takket ham så avslutningsvis, med å overrekke Marit Fadum Storakers nye bok: ”Hellig
Olavs hår”, som bl.a. har utgangspunkt i middelalderliv i Bamble rundt Skeidikirken.

Tigris ble foret mot slutten av møtet:
•

Inge overbrakte forsinket en vimpel fra Rana RK i anledning av at hans svoger (rotarymedlem)
hadde deltatt på klubbmøte vårt om radioamatører forrige år.

•

Jan formidlet fornøyelig minne fra reisen med DG til Notodden

•

Edrund fortalte om en opphoping av uhell med sine tekniske ”duppeditter”, og gleder over
tilslutt å ha berget 500 e-mails over til sin nye pc.

I etterkant av klubbmøte ble kveldsmåltid sammen med guvernørparet. Om lag 20 personer nøt
hotellets velsmakende Biff Stroganoff. Takk til Caroline og hennes stab!!

Referent: Rolf Heimdal

