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Referat medlemsmøte/sommeravslutning i  

Flekkefjord Sparebanks bankkjeller 

Dato:    14.6.19 

Antall    42  

Neste møte:           Mandag 19. august på Maritim – presidentens møte 

        

I.  INFO/referat 

 

a) Opptak av nytt medlem: 

Vidar Øksendal ble tatt opp som 

nytt medlem 14.juni. Hans fadder 

Marcus Gürgen, fortalte litt om 

Vidar og hans mange og 

interessante reiser/billøp for 

humanitære formål til fjerne 

himmelstrøk. Neste tur går til 

Thailand. 

Deretter ble han ønsket hjertelig 

VELKOMMEN til klubben av 

presidentene så vel som av 

klubbens medlemmer.  

 

 

 

b) Presidentskifte:  

Avtroppende president Svein 

Bøgwald takker for seg og 

innkommende president for Rotary-

året 2019/20, Marcus Gürgen.  

ønskes velkommen.  
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Presidenten har valgt å følge opp mottoet til Rotary International for  

2019/20 «Rotary Connects The Word».  

Det passer bra for det som ligger foran oss neste i kommende Rotary 

år:   

• Vi får utvekslingsstudent fra Canada.  

• Planlegger en tur til Rwanda.  

• Verden har blitt mindre med internett 

• Klima og forurensninger 

 

 

c) Ludvig ga oss  

en gjennomgang og oppdatering om 3. byggeprosjekt i Rwanda.  

Huset er ferdig og holder på å innredes. Dog mangler det litt penger til møbler, innredning 

ol..  

I den sammenheng ble det bevilget:  

->   Kr 25 000 av Norske Garveriers Landsforening  

 

 

d) Trond Log orienterte 

 litt om vår utvekslingsstudent TIL Canada som er hans datter Eline.  Hun har, sammen 

med foreldrene, vært på flere samlinger og møtt utviklingsstudenter fra andre Rotary 

klubber. Studentene har blitt godt forberedt på hva som forventes ved at de drar ut som 

representanter for Rotary.  Eline, naturligvis, både gleder og gruer seg – vi gleder oss til å 

følge ho.  

 

Ellers så ønsker sekretæren GOD sommer til Flekkefjords 

Rotarianere.  

 

Og for dem som har lyst og  

anledning, så blir det sommermøter på Maritim i år som tidligere år.  

Nærmere info vil bli gitt  


