Langesund RK – Referat fra klubbmøte 07.03.2012
Presidenten ønsket 16 medlemmer velkommen til klubbmøte.
Inge trakk innledningsvis ”Persok” som vi hadde passert 22.02. Dagen var til minne om St.Peter.
Myten gikk på at ”varmesteinen” var kommet den dagen, og vinteren var på hell. Innlandsisen ble
uttrygg, og dersom noen våget seg ut på isen, men gikk igjennom, var det ingen plikt til å prøve å
redde denne. Druknet man i en slik situasjon, ble det ikke begravelse ”i kristen jord”!
Dagen i dag var ”kråkedagen” til minne om en fornem dame, Perpetua. Våren skulle (også nå) være i
gang…. Morgendagen (08.03) er som kjent kvinnedagen. Opphavet har var fra USA i 1908 hvor
sosialdemokratene for første gang markerte en slik dag. Ellers er det kjent at i Petrograd (Russland)
1917 at kvinnene demonstrerte for brød og fred som en del av ”februarrevolusjonen”. Siden
Russland på den tid fulgte den Gregorianske kalender, var dagen etter vår tidsregning i mars!
Tigris ble foret av flere:
 Jan fortalte at han hadde sagt seg villig til å bli ass. guvernør.
 Sissel Berit trivdes godt i NAV, og minnet om kveldens debutepisode med samme navn (TV
Norge) kl 20.
 Edrund refererte at hadde hatt en soloppgang med fire tenner (barnebarn) i Ekstrand siste
uken som sto opp kl 4-5 hver dag! Dessuten at Rolf hadde sagt seg villig til å være reserve
teamleder for GSE teamet i mai til Tennessee, USA.
 Inge hadde møtt våren (så vidt) i Berlin sist helg: krokusen var kommet. Men sannelig var den
nå også på plass i Harald Hårfagres vei!
Kari Dokset Killi informerte til dem som kunne ha begynt å undres over navnefellesskap med ham
som er siktet for drap i Thailand (Steinar Dokset), at så stemte. Han er sønn av Karis nevø. En tragisk
sak!
Programmet var ved TRF-komiteen hvor Steinar var stand-in for Erik. Han hadde en god
gjennomgang av ordningen, de forskjellige fond, oppsparing av ”innskuddene” og hvordan dette kan
anvendes. Særlig interessant var oppsett over hva klubben hadde fått igjen på ulike måter, i forhold
til våre innbetalinger. Så langt har klubben hentet ut mye mer til tiltak/prosjekter enn hva vi har
betalt inn!
Dernest ble den en diskusjon om klubben skulle ta del i prosjekter i 2012. Edrund presenterte to
muligheter som har vært diskutert i komiteen: Støtte til utstyr til en kulturskole i et svært fattig
område i Finland, og/eller kuvøser/utstyr til et sykehus i Ukraina. Det ble noe diskusjon om klubben
burde delta i ”signerings-prosjekt” hvor støtte og midler var innsatsen, eller om man selv skal initiere
og drive fram prosjekter. Meningene gikk begge veier. En klar forståelse av at styret her får fatte en
beslutning. For prosjekter i inneværende år, er kun signering aktuelt. Fristen går ut nå i mars!
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