
Langesund   

   Rotaryklubb  

  
Møtereferat 29.05.2018  
 
Vi var 15 medlemmer til stede  
  
Fødselsdager: 
Ikke så mange vårbarn. Karin Bjørnsen hadde fødselsdag 7 mai 
Kjersti Martinsen 18 mai 
 
Interne saker: 

- Rotary Norden nr 4 vil ha omtale av PHF overrekkelsen av PHF til Anette 
- Frist for påmelding til distriktskonferansen er 15 juni. Sted er Lyngdal. Tema: såkorn. Alle 

som har deltatt på distriktskonferanser gir positive tilbakemeldinger 
- Neste møte, 6 juni, er båttur i regi av Turid. Påmelding i løpet av denne uke. Anne sender ut 

påmeldingsinformasjon etter å ha snakket med Turid 
- 13 juni ordinært møte på Skjærgården 
- 20 juni er det presidentskifte. Møtet holdes hjemme hos Sissel Berit 

 
Tigris 

- Rolf: Ros til arrangementet av Kyststiens Dag 
- Sissel: Rotarymedlemskap forplikter. Vi er sammen om å holde møter. Må gi klubbens møter 

prioritet. Både eksterne og interne foredragsholdere og/eller bedriftsbesøk har krevd 
betydelige forberedelser. Dette må respekteres ved at vi stiller opp på møtene. Sist uke hadde 
vi rebusløp som hadde krevd betydelige forberedelser i flere omganger, og bare 6 deltakere. 
Medlemmene må skjerpe seg. 

- Berit og Øyvind: Reiser til San Francisco i bryllupet til Daniel. Hadde vært både oppturer og 
nedturer mens han bodde hos dem. 

- Berit og Øyvind har kjøpt leilighet i Langesund, så nå blir de her og ikke Åsgårdstrand 
 
 

Med vikinger i vesterveg. Presentasjon av Geir og Edrun ligger i sin helhet under 

møtereferater. 
 
Langesund RK på besøk hos Braids RC i Edinburgh, Skottland 26-29 april 2018 

- Det startet i Birmingham i 2015 med en første kontakt, og har modnet siden da 
- 5 par fra LRK på reise 
- Fantastisk vandring i byen 
- Edinburgh Castle 
- Kilt og sekkepipe = Skottland.  

 
Rotary club of Braids 

- Tatt veldig godt imot. Trivelig gjeng! Uformell, aktiv gjestfrie. Koselige folk 
- God mat og særdeles hyggelig vertskap. Møttes på restauranten der de pleier å ha sine møter 
- Alle ble inkludert i samtalene 
- Omvisning i Rosslyn Chapel 



 
Veien videre? 

- Anbefaler at vi «smir mens jernet er varmt» 
- Målsettingen er å etablere noen felles prosjekter. Lokale og/eller internasjonale. 
- Invitere dem til gjenvisitt i høst for å arbeide videre med å definere/etablere felles prosjekter 

 
 

Krav til Fadderklubb. Oppsumering av Edrun. Presentasjonen ligger under møtereferater. 

Retningslinjer: 
- Ha minst 20 aktive medlemmer 
- Ha god økonomi og god erfaring 
- Se til at den nye klubben bygger opp en sterk stamme av medlemmer 
- Ingen økonomiske forpliktelser for LRK, men gjennomføre felles prosjekter og gjennom disse 

sørge for kunnskapsoverføring og opplæring  
 
 

Ungdomsutveksling. Orientering av Kari 
Forberedelsene til en mulig ungdomsutveksling til neste år har allerede startet. Grasmyr og 
Langesund ungdomsskoler besøkes i morgen. I gang med å finne en kandidat 
 
 
 
 
 
 
Referent: Helge 


