
 

Ulefoss Rotary klubb  
  

Informasjons- og månedsbrevkomiteen 2015-2016: Egil Stokken, Helge Reigstad, Knut Nedrebø, Odd 
Torgersen, Øystein Haugen, Harald Eidissen, Einar Paus Eie, Knut Nedrebø, Einar Paus Eie, Carl Diderik 
Cappelen, Bjørn Eirik Sigurdsøn (foto) 

 

Møtedato: 7. januar 2016 Sted: Klubblokalet 

Referat fra klubbmøte  

Tilstede: 19 stykker på årets første klubbkveld. Det lover godt for det nye året! 

Presidenten ønsket velkommen og godt nytt år! Han fortsatte med følgende historie til ære for 
minusgradene: Nansen på veg til Nordpolen, som kjent sammen med Hjalmar Johansen fra Skien. 
Johansen var så uheldig å falle ned i et råk og ble selvfølgelig dryppende våt. Han spurte Nansen om 
han kunne låne ham tørt tøy. Da kikket Nansen på han og svarte: «Nei. De er vel ingen frøken, 
Johansen» 

Møtestart kl 19.30, prøveordning, evaluering: Det fremkom ingen vesentlige negative 
bemerkninger til ordningen.  

Forslag fra Hermann, ny prøveordning: dørene åpnes kl 19.00 for kaffehygge før det ordinære møtet. 
Ordningen evalueres på siste klubbmøtet i mai. 

Etter avstemning ble begge forslagene vedtatt med overveldende flertall. 

Økonomi, Kasserer Hans: per dato er kontantbeholdningen ca. kr 23 000,- på ordinær konto og ca. kr 
800,- på hyggekveldkontoen. 

De som ikke har betalt kuverten til jubileumsfesten og/eller ekstraordinær kontingent for å dekke opp 
for underskuddet til jubileumsfesten, bes gjøre dette snarest. Kasserer følger opp. 

Ragnar ønsket regnskapsoversikten «svart på hvitt». Det ble lovet av kassereren. 

Minidyrsku’n, deltagelse, første helgen i juni: Forslag om presentasjon av internasjonale prosjekter 
med shelterboks, som ren profilering. Vi vedtok at vi stiller på denne. Henry og komiteen for 
Samfunnstjeneste er ansvarlig for klubbens deltagelse. 

Invitasjon fra Nome Kommune om et gratis begeistringsseminar rettet mot lag og foreninger, med 
tema: integrering av flyktninger. Avholdes 2 februar. 

Kort oppsummering fra Presidenten etter halvgått løp: 

 Informasjon- og månedsbrev begynner å virke, brevene kommer oftere på plass. Applaus til 

fotografen for flotte bilder! 

 Fest- og kameratkomiteen: Noen få gjør mye – de øvrige gjør mindre… Liv Sonja, som leder, 

tar tak. 

Forslag fra Ragnar: Skilt/info ved rv. 36 at URK har klubbmøte hver torsdag kl 19.30. Forslaget ble 
«hengende». 

Representanter til RYLA og Handicamp: 

RYLA-finansiering ok, men vi mangler representant. Vi stiller ikke på Handicamp. 

Presidenten fortsatte: Medlemsutviklingen: 

Negativ utvikling for Rotary i Europa, også i Norge: Vi er kanskje for dårlige til å ta vare på nye 
medlemmer? 

Anders: Oslo International Rotary Club er spesielt rettet mot innvandrere. Et godt tiltak for å rekruttere 
nye medlemmer. Kan vi gjøre noe tilsvarende? 

Etter meningsutveksling om temaet ble foreløpig konklusjon:  

 Viktig: Ta vare på nye medlemmer. Utarbeide plan for å ivareta disse? Eventuelt bruke noen 

penger på for eksempel sponset deltagelse på distriktskonferansen. 

 Fadder tar ansvaret for å informere om hva Rotary er. 

 Presidenten oppfordrer medlemmene til å ta med gjester på klubbkveldene. 

Kolbjørn etterlyste en vurdering om vi skulle engasjere oss i et humanitært internasjonalt prosjekt. 
Muligheter sammen med Rotenburg? 



 

Månedsbrevkomiteen 2003 - 2004 

 

 
Presidenten lovet å komme tilbake til temaet. Tiden rant ut ….. 

 

Vin og napp til: Asbjørn! 

 

Referent: Egil 

 

 

 


