
       Gamlebyen Rotaryklubb 
    Referat medlemsmøte 02.03.22  

   MEDLEMSMØTE; OPPTAK NYTT MEDLEM OG DISKUSJONER   

    

Tilstede: 12 medlemmer. På TEAMS: 2 medlemmer 

Jubilanter: Jan K (85!) Terje M, Ottar W  

Vinner av vinlotteriet: Nyopptatt medlem, Grim Eidnes, slo til!  

Endelig kunne vi innta vårt ordinære møterom i 2ndre etasje igjen. Normaliteten er omsider på 

vei tilbake! 

Terje M og Dag S (på TEAMS!) redegjorde for utviklingen på Inter City-fronten. I tillegg til det 

allerede planlagte møtet tirsdag 3. mai med Asbjørn Hansen fra TV 2s Åsted Norge så legger 

Onsøy og Fredrikstad RK opp til et fellesmøte tirsdag 5. april med Henrik Syse som 

foredragsholder. For oss kommer det sistnevnte møtet i tillegg til vårt ordinære møte dagen 

etterpå. Det blir inngangspenger på disse møtene, men vi har en ambisjon om at klubben betaler 

deltakelsen på møtet 3.mai. 

På grunn av et lengre 

utenlandsopphold ble Grim Eidnes 

tatt opp som medlem «én uke før 

tiden». Presidenten ledet en enkel 

og verdig seremoni med en kort tale 

før han overrakte Rotary-nålen. 

Grim kvitterte med en kort 

presentasjon av seg selv, og 

deretter koste vi oss med kake. 

På programmet var det oppsatte 

temaet Nye Bøker, men 

foredragsholderen, bibliotekar 

Ragnhild Elisabeth Bugge fra 

Fredrikstad bibliotek måtte 

dessverre brått melde avbud pga. 

sykdom. (Vi begynner nesten å bli 

vant til slikt nå!) I stedet tok vi inn over oss at det skjer alvorlige saker utenfor vår egen 

stuedør. Situasjonen i Ukraina går ikke upåaktet hen, og vi fikk snakket oss gjennom både 

bakgrunn, hva som skjer og hvorfor, og hva vi kan forvente i tiden som kommer. 

På tampen av møtet fikk vi også utløp for noe frustrasjon over eiendomsskatten i Fredrikstad. 

Men vi måtte konkludere med at i sammenligning med det som nå skjer litt lenger unna akkurat 

nå, så er nok eiendomsskatt og verditaksering litt mindre dramatisk – tross alt. 

Referat: Bernt Børresen 

Grim Eidnes mottar Rotary-nålen av President Terje Mathisen  


