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Rotarymøtet 7. august 2014 

Peismøter. 

 

 

Rotarymøtet 14. august 2014 

President Ole Sverre Lund ønsket velkommen. 

32 medlemmer møtte. 

Ole Sverre fremførte diktet – «Dagen i dag» 

Gratulasjoner til: 

Anders Kristian – 53 år 

Terje Olav - 62 år 

 

Guvernør besøk 06.11 blir på Engveien.  

Dagen var Presidentens møte ved Ole Sverre Lund.  

Ole Sverre redegjorde for hvorfor han ble Rotarianer og hvilke saker han har størst fokus på.  

Møtet var delt opp i grupper og jobbet med interessante oppgaver som vi skulle besvare. 

1. Hva fungerer godt 

2. Hva bør gjøres annerledes 

3. Jeg trives i klubben fordi.. 

4. Jeg savner og vil ha mer av.. 

 

John Sverre F. Dahl 

referent 

  



Referat fra møte 21.august. 2014, Stokke Rotary 

Gjester: 

Erlend Larsen, Paal Laas, fruene Austerheim, Konglevoll, Johnsen og Ellefsen 

 

Presidenten ønsket alle velkommen, tente lys og gjennomgikk kort kveldens Rotarystoff som var 

orientering om introduksjonskurs for nye medlemmer hos Horten Rotaryklubb som holdes den 21. 

oktober i år. 

Deretter ble kveldens foredragsholder, Ordfører Erlend Larsen, introdusert. Ordførerens foredrag var 

om kommunereformen generelt og om Stokkes prosess spesielt.  

Hvorfor kommunereform? Økte krav til kommunenes tjenesteyting og behov for uttak av 

stordriftsfordeler er her stikkord. Deretter redegjorde han for Stokkes prosess fra 2006 og frem til i 

dag. Pr i dag ser det ut til at Stokke kommunestyre vil gjøre vedtak om evt. sammenslåing i 

januar/februar 2015 og at en ny kommune kan se dagens lys i 2017. 

En engasjert forsamling hadde mange spørsmål til et høyaktuelt tema. 

 

Ref. V. Aarvold  

  



Referat fra møte 28.august. 2014, Stokke Rotary 

Presidenten ønsket alle velkommen, og minte om RI presidentens motto for året som er «Light up 

Rotary». For å markere dette tente presidenten et lys. Lyset er et symbol på varme og å føle seg vel.  

Ord for dagen handlet om nestekjærlighet og gjensidighetsprinsippet som er en gyllen regel i alle 

samfunn og religioner: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem». 

Det var ingen merkedager denne kvelden. 

Rotarystoff: 

Det er sendt ut oppsummering av meningsutveksling til alle. Fortsatt forbedringspotensial i.  Stokke 

Rotary. Ledere av komiteer følger opp. 

Neste møte er bedriftsbesøk på Velle utvikling. Starter 18:30. 

Kveldens foredragsholder var spesialrådgiver Werner Olsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling. 

Werner Olsen tidligere leder av miljøvernavdelingen men er nå seniorrådgiver med ansvar for 

klimautfordringer. 

Han holdt et interessant foredrag om hvilke utfordringer vi står ovenfor når det gjelder klimautslipp i 

lokalt, regionalt og globalt perspektiv. 

Ref. Otto Holm 

 

 


