
 

  

 

Referat fra klubbmøtet 22.08.18 

 

Vår nye president Rolf åpnet møtet ved å påpeke at det var første gang han hadde pyntet 

seg med «pontifikaliene», presidentkjedet! 

Presidenten startet med å opplyse om at på denne dag ble Amalie Skram født i 1846, den 

første Genevkonvensjonen ble underskrevet/vedtatt av 12 stater, Romeriksporten ble åpnet 

i 1999, og Munchmuseet ble ranet i 2004!  

Han benyttet også anledningen til å nevne alle medlemmene i LRK som hadde fylt år i løpet 

av sommeren.  

Tigris ble «matet» av Geir, Hilde, Anne og Kari H.K. Geir fortalte at han er kasserer 

inneværende Rotaryår, men at Halvor bistår fordi han har det nødvendige dataprogrammet. 

Hilde har fått ny jobb, og Kari og Anne har blitt bestemødre, igjen.  

Rolf fortsatte møtet ved å vise hjemmesiden til D2290, og viste hva man kan hente frem av 

informasjon derfra. Blant annet hentet han frem DG Gautes månedsbrev, og oppfordret 

medlemmene til å bli med på Convention i Hamburg neste år, i begynnelsen av juni. Det blir 

satt opp buss fra Hirtshals. Selvsagt ble det påpekt at det er andre måter å komme seg dit på 

også.  

Det ønskes dommer til Ungt entreprenørskap i mars 2019. Påmelding til Rolf innen utgangen 

av september!  

12.september er det guvernørbesøk i Langesund Rotaryklubb. Edrund minnet om at lokalet 

bør pyntes for anledningen.  

Rolf minner om «Helsesjekken» som er sendt ut. 16 medlemmer har svart. Han «purrer opp» 

de som ikke har svart. Det ble litt meningsutveksling om verdien av slike skjemaer. Skjemaet 

Langesund  
Rotaryklubb 



sendes alle de 44 klubbene i distrikt 2290. Oppsummeringen av svarene skal bl.a. være tema 

på guvernørbesøket.  

Aktuelle datoer for besøk av klubb fra Skottland er 19. - 21. oktober, 26. - 28. oktober, eller 

2. - 4. november.  

Neste møte er «Rydd en strand». Informasjon sendes ut i forkant av turen. 
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