
REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 3.oktober 2018 

President Rolf ønsket oss alle velkommen, spesielt Karin vårt æresmedlem, men også Turid 

og Christian som det var lenge siden vi hadde sett.   

Merkedager som presidenten nevnte var bl.a. at den 3.oktober i 1862 åpnet 

Kongsvingerbanen, i 1928 ble Kåre Willoch født på denne dagen, og 03.10.1990 opphørte 

Den tyske demokratiske republikk! 

Ingen fødselsdager var det å klappe for, og ingen gjester besøkte møtet vårt. 

Tigris ble godt og matet av Christian, for han fortalte både om forlovelse, om bryllup i Sør-

Korea etter alle kunstens regler og tradisjoner som var veldig forskjellig fra hvordan vi gjør 

det her, og om ny baby som snart gjør sin ankomst i familien. Dessuten hadde han allerede 

fått henvendelse fra studentene i Porsgrunn. De ser fram til veiledning i løpet av studieåret. 

Og så minnet han oss alle om at han ville ha opplevd det fint om noen hadde tatt kontakt i 

løpet av den tiden han ikke hadde møtt på møter …….  

Informasjon fra presidenten 

 Rotarys månedstema er «økonomi og samfunn».   

 De som ønsker å få informasjon om datoer for pakking av «saker og ting» til Litauen, 

må gi Rolf beskjed. Pakkingen foregår i år i Stokke. 

 TRF-komiteen ønsker forslag til gode prosjekter. Espen er komiteleder, så forslag kan 

sendes han.  

 Info/video om Convention i Hamburg. Påmeldingsavgiften blir økt etter nyttår.  

 Ellers informerte president Rolf om at vårt medlem Sissel Berit er nominert til 

DG/distriktsguvernør i distrikt 2290 i Rotaryåret 2021/-22. Rolf redegjorde for den 

formelle prosessen fremover. Dersom hun blir valgt, skal Langesund Rotaryklubb 

arrangere Distriktskonferanse i september 2021 

Dagens tema:  Medlemskomiteen v/Christian 

Hvordan skaffe nye medlemmer? Christian oppfordret oss alle til å komme med ideer. Her er 

en oversikt over forslagene som kom: 

Langesund  
Rotaryklubb 



 Espen forteller at han og Christian skal oppsøke alle bedriftene som sponser 

Rotarylekene, fortelle lederen om Rotary, og invitere han/henne til et møte. 

 Avholde et spesielt informasjonsmøte om Langesund Rotaryklubb og Rotary generelt 

i januar 2019. Fokusere på Rotaryaktiviteter i vår klubb.  Prøve å invitere mange 

potensielle nye medlemmer. Benytte «Det skjer i Bamble» til å informere om møtet? 

 De unge i klubben vår oppfordres til å finne/foreslå nye medlemmer. 

 Invitere tidligere utvekslingsstudenter som fortsatt bor i kommunen, RYLA-deltakere, 

og deltakere som har deltatt på GSE-team. 

 Alle klubbens medlemmer skal «nominere» et aktuelt nytt medlem. 

Neste uke er det møtefri pga høstferie!  

Berit, ref.  

 

 


