Langesund RK – Referat fra klubbmøte 11.04.2012
Presidenten ønsket 15 medlemmer velkommen til utvidet møte (”peismøte”) med kveldsmat.
Innledningsvis minnet Inge oss om to jubilanter denne uken: Espen og Geir, hvilket ble applaudert.
Inge trakk videre at vi straks kom til 14.04 som fra gammelt er omtalt som første sommerdagen, dvs.
at primstaven ble snudd! Dagen har fra norrøn tid nærmest vært som en fest- og høytidsdag, ved
bl.a. vårblot. Av praktisk/formell karakter fungerte dagen også i forbindelse med arbeidsavtaler,
leieavtaler osv. Natten fra 13. til 14. hadde tilnavnet ”duggnatt” som uttrykk for at sommeren var
her.
Neste møte (18.04) blir ved Bamble Næringsforening og dessuten vekt på avklaringer omkring
Frivillighetsmessen. Vi ble også informert om at guvernørskiftet hvor Ingrid overleverer kjede og
oppgavene skal gjennomføres 30.06 på Fagerheimlåven (kl 17?) Klubbens medlemmer vil bli invitert.
Møteopplegget videre medførte etter aktualisering og korte innledninger ved Inge som avtroppende
president og Sissel Berit som påtroppende, gruppearbeid rundt tema som organisering og hvordan vi
driver klubben. Vi ble inndelt i to grupper, som etter bespisning oppsummerte med følgende
punkter:
Gruppe 2 ved Jan m/flere:
 Viktig å se på hvordan vi jobber
 Legge opp noe reiseaktivitet – se til de nye prosjektene?
 Programmet er ”limet” i klubben, vektlegge dette
 Senior ego-foredrag?
 Noen møter med kanon-innledere?
 Vekt på peismøter
Gruppe 1 ved Thor:
 Mye av det samme som gruppe 2
 Ut i det blå- tur?
 Strukturen er underordnet, trivsel og vekst kan skje på grunn av, og på tross av, struktur
og organisering.
 Innføre fleksitid? Tid til småprat (røyking?!) før møtet formelt starter?
 Lokale prosjekter
 Rebusløp på sykkel
 Kyststitur?
(ovennevnte punkter er ikke utfyllende eller dekkende for verken gruppesamtalene eller framlegget)
Gryteretten med salat smakte utmerket, og grytene ble nesten tomme!
Programkomiteen som består av Lars A, Glenn R, Sissel B og Inge skal møtes om to uker. Innspill
mottas.
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