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Klubb-møtene i korona-året

 Rotaryåret var sterkt preget av den 
pågående koronaepedimien. Dette 
førte til at vi kun fikk gjennomført 12 
møter fra 17. august til 2. november 
2020.

 Blant temaene var informasjon  om 
planer for vindmøller på Skorveheia og 
gode foredrag fra utvekslingsstudent 
Eline Log og RYLA-deltaker Tor Inge 
Rake. Bedriftsbesøk måtte avlyses 
grunnet smittesituasjonen noe som ga 
ekstra utfordringer for 
programkomiteen.

 Distriktsguvernør Berit Reppesgård og 
AG Inger Berit Mjølund hadde møte 
med styret og medlemmene 5. oktober. 



Aktiviteter

Som vanlig var vi villige til å være bøssebærere under årets TV-aksjon, 
men denne måtte gjennomføres digitalt.
Presidenten deltok på Distriktskonferansen «Sett Seil» som ble 
gjennomført digitalt 4-5. september.
Presidentsamling med skifte av guvernør fant sted på Fevik 
Strandhotell 4.-5. juni 2021. Ny guvernør er Sissel Berit Hoell.
5 sommermøter ble gjennomført på bryggen til Maritim fra 5.juni til 2. 
august
Sommerfesten med presidentskifte måtte flyttes til 13. august pga 
smittesituasjonen. 33 medlemmer fikk en flott kveld på bryggen til Titta 
& Andreas som takkes så mye for gjestfriheten.
Dugnad er planlagt under sykkelløpet Tour of Norway 19. august. Vi 
stiller med 17 vakter.



Akltiviteter forts.

• Vi søkte om midler fra District Grant for oksygenkonsentratorer til 
sykehuset i Gikongo. Vi ble innvilget kr. 25.000,- noen som ga oss 
anledning til å kjøpe 2 stk. med samlet pris kr. 27.734.

• Tidligere har vi bevilget kr. 10.000,- til Bryggen ved Søylandstjernet. 
Denne ble innviet i sommer. Vi er behørig nevnt på plakett som 
bidragsytere.

• Rwandakonseten 2021 var planlagt til 14. februar, men måtte flyttes 
til 29. august. Artister og annonsører er imidlertid svært velvillige 
som blir med videre. Stor takk til komite-medlemmene for godt 
arbeid.



Organisasjonen

• Medlemstallet i Flekkefjord Rotaryklubb er nå 54. Dette er en 
reduksjon på 2. (en flyttet, en utmeldelse)

• Årsresultatet for 20/21 viser et overskudd på kr. 31.204,-.

• Styret har bestått av Terje Johnsen (president), Marcus Gürgen ( 
past president), Unni Rudolfsen ( innkommende president), Siv 
Solheim kasserer), Joachim Stoss (kasserer), og styremedlemmene 
Wolfgang Baum, Terje Eikeland og Elena Gierstae.
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