Langesund Rotaryklubb

Møtereferat 13.08.14

Deltok:
Steinar Skilhagen, Karin Bjørnsen, Kari Killi, Edrund Olaisen, Ingrid Grandum Berget, Gunnar
Kårbø, Gro Grenager, Geir Gjømle, Rolf Heimdal, Berit Midtgaard, Lars Gunnar Hansen, Tor
A.Dahl, Inge Kaggerud, Petter Jørgensen

Fast post: FN’s merkedager.
9.august var internasjonal dag for urfolk
12.august var internasjonal dag for ungdom

Gro Grenager ble tatt opp som nytt medlem. Presidenten informerte om medlemsskap i Rotary,
fadder Geir Gjømle sa noen ord, og Gro Grenager fortalte om sine erfaringer med Rotary.
Påmeldingsfristen til Distriktskonferansen (http://distriktskonferansen-2014.no) er satt
til 20.august. Langesund Rotaryklubb stiller med en solid delegasjon, og våre 2 nyeste
medlemmer er også med :)
Presidenten orienterte om klubbens mål og planer for perioden. Av satsingsområdene
fremheves økt sosialt samvær og aktivitet i komiteene, samt mer aktiv bruk av fadderordningen.
Det ble et bra engasjement, og referenten har notert noen forslag som ble stillet av
medlemmene:
● Ikke se på Rotarylekene som en inntektskilde. Det er først og fremst et sosialt
engasjement.
● Ved bruk av “stammespråket” (mange forkortelser), forklar gjerne også hva forkortelsene
står for. Det er ikke bare de nye medlemmene som har utfordringer med å henge med…
○ Dog oppfordres medlemmene til å se litt på denne og omkringliggende sider for å
bli litt tryggere.
● Bruk for- og etternavn både i klubben og ved omtale av eksterne Rotary-aktører. Det blir
lettere å gjøre seg kjent. I klubben har vi en del med likelydende fornavn. (Hvor mange?
Sjekk medlemslisten)
● Kan klubben vurdere å sponse medlemsskap for en innvandrer? Det er mange
ressurspersoner blant disse, selv om de i en startfase kanskje ikke har så mye
økonomiske ressurser. I lovverket for Rotary er det intet hinder for en slik ordning.
● Klubben har besluttet at vi for året 2014/2015 ikke skal delta i ungdomsutveksling.
Dersom vi skal delta i året 2015/2016, må vi bestemme dette i høst. Søknadsfrist er
1.november.

●

Kommunikasjonskomiteen har ansvaret for å skrive referat etter hvert møte, slik at det
kan legges ut på hjemmesiden.
○ Leder av kommunikasjonskomiteen (undertegnede) setter opp en rulleringsplan
for medlemmene i komiteen.

På neste møte (20.08.14) får vi besøk av Marichen Frøstrup som skal fortelle om året som
utvekslingselev i Canada. I tillegg får vi besøk av direktør Caroline Laurhammer som vil fortelle
om oppussingsarbeidet på hotellet.

Petter Jørgensen
PP og referent

