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    PRESIDENTENS MØTE 

Tilstede: 19 medlemmer 

Jubilant: Håvard Midtgaard 

Vinner av vinflaske: Inger Christine Apenes 

Før Presidenten slapp til kunne Bernt (i sekretærens – og jubilantens – fravær) gi følgende 

fastpunkter for høsten: 

- Guttas festaften 12.okt 

- Lutefiskaften 16.nov. Distriktsguvernøren blir invitert. 

- Borge RK har rakfiskaften på Roald Amundsens Minne tir 15.nov. Mer info kommer. 

Ottar formidlet invitasjon fra Borge soroptimistklubb til jazzkonsert i Torsnes kirke torsdag 

20.okt kl. 1900 (Se vedlagt invitasjon) Ring eller send sms til Ottar, 951 06 999 (IKKE MAIL!). 

Her er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder! 

Så var det President Ragnvald sin tur. Han ønsker å videreføre rekrutteringsarbeidet med 

utgangspunkt i det grunnlagsarbeidet som allerede er gjort, og at vårt sosiale ambisjonsnivå 

opprettholdes.  

Skottland med besøk og elevutveksling går sin gang. Ottar kunne opplyse at presidenten i 

Kirkcudbright RC har fått viktige mailadresser, og at Eivind Fauske nå har ansvaret for 

ungdomsutvekslingen. Ragnvald understreket viktigheten av vaffelsalget for finansieringen av 

elevutvekslingen. 

Vårt dugnadsarbeide på Krigskirkegården skal videreføres, både i høst (det kommer egen 

innkalling) og til våren. Innkjøp av parkbenker til Krigskirkegården er heller ikke glemt. 

Vårt ambisjonsnivå med to deltakere til RYLA skal også opprettholdes. Terje B minnet oss på at 

vi allerede har betalt for én plass. 

Det planlegges med Inter City-møte tir 25.okt. med Henrik Syse (som måtte melde forfall 

tidligere i år). 

Ragnvald kunne videre opplyse at årets distriktskonferanse er på Quality Hotel i Sarpsborg 

24.sep. Presidenten og påtroppende president skal delta, men det er åpent for alle. 

Påmeldingsfristen er 15.sep. 

Tall Ships Races er neste år innom Fredrikstad, og det tas sikte på 150 medseilere. Presidenten 

sammen med Terje M er våre representanter i arbeidet. Rotary har sine utfordringer i 

samarbeidet med Fredrikstad kommune, men disse er forhåpentligvis løsbare. 

Avslutningsvis luftet Presidenten tanker om teatertur til Sunne i Värmland i august neste år. 

Dette falt i god jord, og han vil jobbe videre med denne saken. 

Da det var litt tid igjen av møtet benyttet Ragnvald anledningen til å utvide sitt for lenge siden 

gjennomførte EGO-foredrag med å gi et raskt innblikk i sine morsomste og mest interessante 

opplevelser i utøvelsen av sitt yrke som gullsmed, nemlig internasjonalt arbeid. 11 ganger, hele 7 

ganger i ledergruppen, var han med på World Skills, en internasjonal konferanse og konkurranse 

mellom fagarbeidere innenfor 50 fag. Her ble nyttige kontakter etablert og mye lært.  

Meget interessant! Her er det grunnlag for eget møtetema!!!  

 

Referat: Bernt Børresen 


