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Resymé styremøte og skottlandskomiteen: torsdag 12. februar 2015 

Lokale: Dunkejongården 
Møteleder: Inger Christine Apenes 
Antall deltagende medlemmer: 7 
Møtetema: Skottlandsbesøket 

   
Videre arbeid med skottlandsbesøk i september 

Inger Christine kalte inn styret og skottlandskomiteen til møte for å avklare noen punkter rundt 

skottlandsbesøket 

 

Budsjett 

Vi har satt opp et budsjett hvor 25000 kr er avsatt fra klubbkassa og 200 kr kreves inn fra 

medlemmene nå i våres og til høsten. Det skulle da gi ca 37000 kr totalt. 

 

Foreløpig program 

Jan informerte om det foreløpige programmet og nevnte at dette er en skisse som komiteen 

vil jobbe videre med. Alle ideene som er listet opp vil nok ikke bli realisert og at de er klar over 

kostnadene som bør holdes på et nivå som kan aksepteres av klubbens medlemmer, men vi 

må ha i mente at programmet må ha et innhold som gjestene vil finne interessant.  

 

Vaffelsalg/Loppemarked 

Inger Christine etterlyste forslag på dugnad/loppemarked som ble foreslått i et møte i høst. 

Ottar kunne da informere om at dette var blitt diskutert i komiteen, men bestemte at de ikke 

ønsket å gå videre med denne ideen. 

Inger Christine kom da med innspill som gjør at dette forslaget får ny aktualitet. Hun nevnte at 

på en slik dugnad/loppemarked kan klubben få tildelt vaffeldag (ved påsketid) hvor da 

klubben står for salg av vafler. Dette kan på en god dag innbringe flere tusen kroner i kassa. 

Noen kan sikkert bidra med lopper til loppemarked som kan holdes i bakgården på 

Donkejongården og ytterligere gi tilskudd til kassa. Komiteen vil behandle denne saken 

videre. 

 

 

Lotteri 

For å få inn mer penger ble det foreslått lotteri hvor da Ottar sier han kan stille med skinke. 

Dette bør da settes i gang så raskt som mulig. Vil bli behandlet i komiteen. 

 

 

Kostnader for vertskap 



Ottar etterlyste retningslinje fra styret på kostnadene vertskapene skal bidra med. Dette vil bli 

behandlet i et styremøte. 

 

 

13.02.2015 

  Håvard Midtgaard 

 
 
 

Resymé Rotary møte : onsdag 18. februar 2015 

Lokale: Bedriftsbesøk i lokalene til «Måneproduksjoner AS» 
Møteleder: Inger Christine Apenes 
Antall deltagende medlemmer: 17 
Møtetema: Bedriftsbesøk til «Måneproduksjoner AS» 

 
Bedriftsbesøk på «Måneproduksjoner AS».  
Informasjon ved daglig leder Stein Ove Corneliussen  
 
Gamlebyen Rotary ble ønsket velkommen til Måneproduksjoner av daglig leder Stein Ove 

Corneliussen. Bedriftsbesøket fant sted i ordinær møtetid for Rotary og derfor etter «vanlig 

arbeidstid». Det var likevel full aktivitet i lokalet som Måneproduksjoner leier av Fredrikstad 

kommune i Borgarveien. Ansatte var i ferd med å laste inn i diverse utstyr som skulle leveres 

en kunde samme kveld. Stein Ove kunne også fortelle at miljøet preges av engasjement, 

løsningsorienterte ansatte, kreativitet, samt vilje og evne til å få jobben gjort!  

Måneproduksjoner har 5 faste ansatte. Virksomheten eies av de ansatte. I 2014 ble det 

omsatt for 5 millioner, mens man i 2015 håper å kunne klare 7 millioner. Markedet er primært i 

Oslo-området. Måneproduksjoner leverer kreative løsninger og utstyr til kulturarrangementer 

og ulike type events. De designer og bygger kulisser og scenografier, messestands, 

studiodekker, utstillinger, modeller, spesial-tilpasser scene og studioutstyr.  

Måneproduksjoner har et stort produksjonsverksted med avdelinger for CNC maskinering, tre, 

metall og maling / lakk. Oppdragene innebærer gjerne en kombinasjon av innovative 

løsninger, kombinert med det praktiske og estetiske. Stein Ove viste oss rundt i 

produksjonslokalene og avsluttet med en bildepresentasjon av ulike oppdrag som er 

gjennomført. Bildene viste en bredde i produksjoner og med et høyt profesjonelt nivå i 

utførelsen.    

 

Referent Marit Mundahl 
 
 
 

Resymé komitemøte samfunnsprosjekter : onsdag 11. mars 2015 

Lokale: Dunkejongården 
Møteleder: Egil Syvertsen 
Antall deltagende medlemmer fra komiteen: 13 
Møtetema: Kåseri: «Maleriet Elg i solnedgang-et glimt inn i den norske folkesjelen» 

v. Egil Syversen 

Kåsøren gir følgende referat fra seansen. 

«Jeg hadde over en tid registrert at maleriet «Elg i solnedgang» var i ferd med å få en 

renesance. Venner hadde kommet over bildene i antikvariater og kjøp dem for å plassere 



dem på hytta. Likeså begynte motivet å dukke opp i bøker og bruksgjenstander. Hva kunne 

dette komme av? Var det noe vi nordmenn lengtet tilbake til? 

Jeg hadde samlet en del materiale rundt dette og noe til- som hadde vært i fokus tidligere, 

men som forsvant i 70 åra. Husker dere fiskermotivet – og sigøynerpiken? 

Min private» påstand» var at det norske folk hadde et meget sterkt forhold til natur – og klima. 

Og at dette i sterk grad bidro til at vi likte naturbilder på veggen. 

Diskusjonen etterpå ble interessant fordi her var det mange meninger.  Knut-Ivar hevdet for 

eksempel at nordmenn var svært ulike avhengig av hvor i landet vi hadde vokst opp- eller 

bodde. 

Fiskerbilde i nord og på kysten. Elgbildet i innlandet. Flere av deltagerne deltok aktivt i 

diskusjonen. Markus-fra Østerrike hadde sitt perspektiv på nordmenn og natur-som var både 

annerledes – og likt. 

Timen gikk derfor rask- og kåsøren fikk en god del nye ideer som han kunne flette inn i 

kåseriet sitt. 

Kanskje andre av medlemmene kunne tenke seg slike små innputt?» 

 

Ref. Egil Syversen 
 
 

PROGRAM mars, april og mai 2015 – med forbehold om endringer 
 
 MARS    

4. mars Espen Evensen, NHO: Ny kommunestruktur? 

NHO’s syn på og rolle i prosessen med ny 

kommunestruktur i Østfold.  

Dag Dag  

OK 

11. mars Egil Syversen kåserer om: «Maleriet «Elg I 
solnedgang» - et glimt inn i den norske 
folkesjelen.» 

Egil Egil Ok 

18. mars Bedriftsbesøk på Restaurant Majorstuen.  Ottar Ottar   OK 

25. mars  Kaffemøte med tema:– på Dunkejongården 

Knut-Ivar Schelderup presenterer tidsskriftene 

Apollon, Labyrint og Gemeni. 

  OK 

 APRIL     

1. april Møtefri (jf påske og tur søndag 12. april)    

8. april Itta Helland-Hansen: Erfaringer fra hennes 

feltarbeid i forbindelse med oppdrag i regi av 

«Leger uten grenser»  

Marit  Marit  OK 

12. april  Tur til Eidsvoll med omvisning i 
Eidsvollsbygningen  

Marit   OK – meny for lunsj må 
forhåndsbestilles  

15. april Komitemøter (nye komiteer)     

22. april  Dag Strømsæther informerer om Byjubileet i 

Fredrikstad  2017  

  Med forbehold om 

endringer  

29. april  Kaffemøte på Dunkejongården    Egil spanderer kake!  

 MAI    

6. mai  PST-sjef i Østfold  Øyvind Nilsen: 

«Radikalisering, terror og ekstremisme»  

Dag/Marit   Dag/ 

Marit 

OK – utvidet møtetid til 

20.30. Invitere andre 

klubber spesielt?  

13. mai  Inger-Christine Apenes og Knut Thomas 

Hareide-Larsen: Informasjon om foreningen 

Gamle Fredrikstad  

Egil Egil OK 

20 mai  «Ut i det blå – tur»  Dag   

27. mai  Kaffemøte med tema  - på Dunkejongården  

Chr. Radich-medseiler informerer 

   



 
OBS ‼ Ledsagere og venner er hjertelig velkomne på alle møter 

 
Fremmøtestatestikk: 
 

August  :  61,4%  
September : 57,1%  
Oktober : 55,7%  

November : 53,4% 
Desember : 44,4% 
Januar : 49,2% 
Februar : 57,5% 
Mars  : 55,0% 
 
 
Vi er nå 30 medlemmer i klubben. 
 
   


