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Langesund   

   Rotaryklubb  

  
Møtereferat 05.09.2018  
 

Det var 12 medlemmer til stede på dette møtet som ble ledet av Berit da Rolf er på reise. 

Tigris: 

Erik har fått et nytt barnebarn. Hun bor i Porsgrunn 

Espen: Nye veier åpnet ny tunell og bro på søndag 

Kari har fått nytt oldebarn 

Edrun har helvetesild. Vondt, men ikke smittsomt. «Noe man får når man blir gammel» (dette 
utsagnet hadde merkelig nok ikke vært til noen særlig trøst) 

 

Distriktskonferansen Lyngdal var flott og definitivt verdt turen. 
(Edrun orienterte) 

Kjell Magne Bondevik holdt ett 1,5 timers foredrag om fred, og frivillige organisasjoners plass 
og mulig rolle i fredsarbeidet; - Kan snakke med begge parter uten mistanke om at de har en 
dobbelt agenda. 

På søndag var det to meget inspirerende foredragsholdere. Folk som «viste at det går an» 
selv om man har møtt mye motgang. Den ene, ei jente, hadde mistet en arm og en fot i en 
ulykke refererte bla annet til en – bror som bare  kaller henne «halvsøster».  

Godt med pauser hvor man kunne møtes og utveksle erfaringer. 

 

Evaluering av Rotarylekene 2018 ved Sissel 

En oppdatert versjon av Sissels huskeliste ble gjennomgått. Sissel har oppdatert denne og 
fylt inn navn på alle aktiviteter. Denne listen er nå utviklet til en meget detaljert og omfattende 
huskeliste.  

Hva er Rotarys målsetting overfor deltakerne: 

 Stolthet over å mestre 
 Ordførerne til stede iført pontifikalier verdsettes meget høyt. – Deltakerne betyr noe 
 Gleden ved å gjennomføre 
 Stor innsatsvilje 
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Sponsormidler:  

LRK har ledet over Brevik i alle år, bortsett fra 2018 hvor Brevik slo oss. Analysen er at 
Steinar Riis var meget aktiv overfor aktuelle sponsorer. Vi må satse på å passere Brevik 
igjen. Alle «som kjenner noen» potensielle sponsorer må snakke med disse. 

Deltakelse av foresatte som tilskuere. Gerhardt deltar og moren hans vil gjerne være med og 
se på, men omsorgsboligen har ikke lov til å informere hva barna skal gjøre. Forslag til 
løsning: annonse på forhånd i Det skjer i Bamble slik at foresatte blir informert av «nøytral» 
kilde. 

Merkelappgjengen må komme tidlig og være godt forberedt for å unngå kaos ved denne 
posten. Poenget er å få deltakerne bort fra sekretæriatet så snart de er registrert. Dvs flytte 
utdelingen av T-skjorter til et annet sted i hallen slik at deltakerne ledes bort fra 
sekretæriatet. 

Etterarbeidet og rydding fungerte 

Behov for mer brus uten sukker. Deling av frukt som har blitt til overs til boenheter og til 
Rotarianere. 

Må fortsette å ha fokus på aktivitet, ikke på mat og servering. Det er aktiviteten som er 
det viktige 

Lage en video som kan brukes i forbindelse med neste års invitasjoner. Sendes til 
boenhetene sammen med invitasjonen. 

Noen nye øvelser? Spesielt for yngre og sprekere deltakere? 

 Inge: ekskursjon til Notodden hvor de har holdt på i mange år. Erfaringer: Må være 
målbare individuelle øvelser.  

 Tor synes at det gikk veldig fint i år.  
 Snakke med Turid om hun har noen konkrete ideer 
 Vurdere om vi skal kontakte Handicapforbundet for tips/ideer til andre øvelser 

 

Forsøke tiltak som kan øke antallet deltakere.  

 Etablere kontakt i Bamble kommune.  
 Video-introduksjon 
 Det skjer i bamble,  
 «ringekommite» slik at arbeidet kan fordeles på flere.  
 PR mot omverdenen kan gjøres bedre. 

 

Neste ukes møte er med Guvernøren. Det er viktig å få med så mange medlemmer som 
mulig.  

 

 

 

Referent:   Helge 


