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 Nr 02 Rotaryåret 2018/2019   
 

September 2018 
 
Fremmøteoversikt: 

 

  Dato: Antall:  Frammøte i andre klubber: Gjester i perioden: 
 06.09   16 Asbjørn i Fenring RK 3.sept DG Arild Dale og AG Asbjørn Algrøy 
 13.09   13   Foredragsholder Kurt Kristiansen 
 20.09   13  1 gjest 
 27.09   13   Foredragsholder Tore Dale + 4 gjester 
 
 
Oktober 2018  
 

  Dato      Tema  Ansvar   3 min.  Sted 
 04.10    Spise-/pratemøte/info fra presidenten    Jonas   Magne  Møllesalen 
 11.10    Debatt: Ønsker vi endringer i klubben?    Jonas   Erling  Møllesalen 

 18.10 
   Speideren i Hetlevik                                       
   v/ Monica Johansen & Anne Geitanger 

    
   Jonas 

  
  Eli 

 
 Møllesalen 

 25.10    Prosjekter:Reiserapport fra Kenya v/Eli & Helge     Eli   Magne  Møllesalen 
 
 

Fødselsdager i oktober 2018:   
 

      Navn Dag Måned År Alder 
     
  Lars Juvik        11                      10 1948                 70 år                
     
     

ASKØY ROTARY KLUBB 

MÅNEDSBREV 
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  Referat fra møte i Askøy Rotary Klubb torsdag 06.09.18 
 

Presidenten ønsket velkommen, spesielt til DG Arild Dale og AG Asbjørn Algrøy. Han minnet om 

orkanene som herjet, og som ødela og drepte for fote. Han kom også inn på dødsulykkene som økte 

kraftig i antall i år, og tente lys for de omkomne på sjøen. 

 

Han minnet også om Inter-City møtet som skal være 1. oktober, og hvor Ole Torp, kjent fra NRK, skal 

holde foredrag. 

 

Han gikk også gjennom «fokusområdene» som klubben har.  

 

Han ga så ordet til årets DG Arild Dale.  

                                                                                                                                                                                        

Det er en uskreven regel at Guvernørens foredrag ikke skal 

refereres, da dette skal gjentas i andre klubber. 

 

Men vi kan nevne følgende som kom utenom foredraget:  

• Han var imponert over klubbens drift og arbeid. 

• I år var det kun 3 utveksling studenter ut / inn. 

• Distriktskonferansen på Voss 5.-7. oktober. Den er 

åpen for alle Rotarianere med ektefeller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etter foredraget ble det en livlig 

diskusjon og menings utveksling 

vedrørende: 

• Bedriftsmedlemskap 

• Familiemedlemskap 

• Fleksibel kontingent 

• Møtefrekvens 

• Nye medlemmer 

 

 

Tor LH/referent 

 

  Referat fra møte i Askøy Rotary Klubb torsdag 13.09.18 
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Kveldens møte, et møte i miljøvernets tegn, ble åpnet av Jonas, som også nevnte at «på denne dagen» 

for lenge siden skjedde det en ulykke i Loen, som seinere gav inspirasjon til storfilmen Bølgen, som 

kom for et par år siden. På denne dagen i 1968 ble det dessuten slutt på alminnelig hvalfangst. 

 

Så ble kveldens foredragsholder Kurt Kristiansen ønsket velkommen. Kveldens stearinlys ble tent for 

miljøbevissthet, og Tor ble hyllet og beklappet for sin 76 fødselsdag. 

Jonas informerte videre om at møtet den 11. oktober blir et debattmøte med rotarytema knyttet til 

medlemsutvikling og nye signaler fra RI. Før møtet den 27. september, ønsker presidenten Rotary-

tilstedeværelse bak Energihuset i anledning markering for «Psykisk helse».                                                     

 Så fulgte en kort rapport fra Eli som nylig er hjemkommet fra tur til Kenya. Der hadde hun fått 

verdifulle kontakter med tanke på videre innsats med prosjektet «10.000 happy birthdays». Den viktigste 

kontakten var distriktsguvernør Jeffrey C. Bamford, som viste stor interesse og som vil bli en viktig lokal 

autoritet fremover. 

 I sin tre-minutter snakket Ingerbeth om forsøpling. Hun hadde skremmende opplevelser fra 

en vik i en nabo kommune.  Hun tok deretter til orde for reduksjon av plastbruk i husholdningene. Begge 

historiene var passende introduksjoner til dagen foredragsholder og dagens hoved tema.   

 Etter dette kunne Jonas introdusere Kurt Kristiansen fra organisasjonen «Vi 

rydder Askøy» - en frivillig organisasjon som rydder land og strand. At denne typen organisasjoner trengs 

illustreres med fremtidsspådommen om at det i 2050 med samme utvikling som til nå, vi være mer plast i 

havet enn antallet fisk!!! 

Så fortalte Kristiansen om forskjellige ryddeaksjoner og om egen families engasjement på Askøy og andre 

steder.  Som eksempel nevnte han at de på en dag hadde fylt 36 sekker med boss, Q-tips, 

engangssprøyter, isopor og ulike plastprodukter.  Han fortalte om sitt eget engasjement, om sommertur 

med Lars Monsen på fjellet, om politikernes innsats og om verdien av «miljødronningen» til Kurt 

Oddekalv, foruten ulike sider ved finansieringen av ryddeaksjoner både her og der.  Jammen flott at slike 

miljøentusiaster finnes. 

 

Kanskje vi i Rotary skulle vurdere å gi støtte til flere ryddeaksjoner. 

 

 Per Ove/referent 
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  Referat fra møte i Askøy Rotary Klubb torsdag 20.09.18 
 

Så skulle det altså vederfares alt folket i Askøy Rotaryklubb å få innblikk i den edle bowlingsport.              

14 deltagere trosset vær og vind og satte hverandre stevne på Follese denne torsdagskvelden. 

                                                

Etter bytte av sko, testing av kule og fingerplassering i hull, var det bare å sette i gang.                                

 

Og for å gjøre en lang historie kort. For undertegnede som bivånet det hele fra sidelinjen, var det bare       

å slå fast at dette så ut som noe de fleste hadde gjort før.  

Og så var også tilfelle, - selv om klubbens nestor i så henseende, Erling Klyve, var fraværende. 

Imponerende slåing, og de 10 kjeglene forsvant ned i dypet gang på gang, selv om ikke alle gjorde det 

samtidig. 

Interessen og gløden økte i takt med antall slag, og teknikken ga etter hvert bud om fremtidige talenter i 

åpen klasse over 65 år. 

                                                

Det hele ble mønstergyldig rundet av med kaffe og vafler der bl.a.  Svenn Rune Hansen informerte litt om 

klubbens tilblivelse og aktiviteter.  Det hele startet jo på Askøysenteret i år 2000, og ble i 2012 fulgt opp 

her på Follese i trivelige omgivelser og imponerende lokaliteter. 

Svenn Rune er forøvrig bestefar til Celine som klubben vår hedret med årets Talentpris, - noe han takket 

for. 

Dette fristet tydeligvis flere av oss til gjentagelse, og hver fredag formiddag er det åpent hus for 

nybegynnere, pensjonister og interesserte. 

                                             

Konklusjon: Et artig programinnslag som bringer tanken frem mot tilsvarende aktiviteter.                       

Hva med synkronsvømming i Askøyhallen, eller er det å gå litt for langt? 

 

Terje B./referent 

 

 

Referat fra møte i Askøy Rotary Klubb torsdag 27.09.18 
 

Så var det tid for et møte i næringslivets tegn igjen.  Når tretten rotarianere og fem gjester var på plass 

ved bordene, kunne Jonas ønske velkommen og tenne dagens lys for samarbeid.  Han hadde da i 

tankene et samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivilligheten representert ved Rotary.  Så ble 

tre fødselsdager nevnt og klappsalver avlevert, før næringssjef og eiendomssjef Tore Dale ble 

introdusert. 

 

Tore Dale åpnet med en presentasjon av seg selv basert på yrkeserfaring, utdanning 

og bosted (nabo med undertegnede).  Han konstaterte at Askøy kommune nå har 

passert 29.500 innbyggere med de utfordringer en vekstkommune har når det gjelder 

fordeling av ressurser til innbyggere og næringsliv.  Særlig med vekt på 

vannleveransen og behovet for vann. 

Så fulgte en presentasjon og kort gjennomgang av næringsparkene og 

industriområdene i kommunen.  Den store utfordringen for mange småbedrifter er 

handelslekkasjen.  Flere hevdet imidlertid at den kunne vært betydelig mindre om politikerne hadde 

maktet å realisere planene sine.  Noen fordeler nevnte Tore Dale og.  Ikke minst nærheten til Bergen by 

og til Flesland flyplass. 
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Resten av foredraget ble viet store og små utfordringer for bedriftene og for kommunen.  Blant annet 

mangel på investorer for å få realisert Kleppestø planene og Fylkesmannens gjenstridighet i forhold til 

utvidelse ved Kleppe senteret Amfi!  

 

Samarbeid og samhandling ble også trukket inn og ressursmangelen til næringslivsforeningen nevnt.  Alle 

var enige om at nå er det tid for å trekke lasset i en og samme retning dersom vi skal oppleve gode 

resultater. 

Tore ble avslutningsvis takket med en tradisjonell Rotarypose. 

 

 Per Ove/referent 

   
Fremmøte Rotaryåret 2018/2019 for september 
 

                     Fremmøte   Annet Frem- Av Frem 

  Navn Senior      Askøy Rotary Klubb          
  

frem- møte totalt Møte 
                               møte    
    aktiv 06.09 13.09  20.09 27.09    totalt antall % 

1 Asbjørnsen, Asbjørn   1  1   1 3 4         75,0 
2 Askeland, Per Ove       1 1 1      1   4      4       100.0 
3 Axdal, Liv   1 1 1    3 4         75,0 
4 Bratli, Einar   1 1 1 1  1 4 4       100,0 
5 Bøe, Terje SA 1 1 1    3 4         75,0 
6 Fauskanger, Bente   1 1     2 4         50,0 
 7  Knut Hanselmann     1   1 4         25,0 
8 Jacobsen, Ragnar   1   1   2 4        50,0 
9 Juvik, Arvid   1  1 1   3 4        75,0 
10 Juvik, Lars    1  1  1 3 4         75,0 
11 Klyve, Erling SA     1 1     2 4         50,0 
12 Leganger-Hansen, Tor   1 1     2 4         50,0 
13 Lexander, Eli    1 1 1  1 4 4       100,0 
14 Losnedal, Odd SA 1   1   2 4         50,0 
15 Magne Magnussen   1 1 1 1   4 4       100,0 
16 Nielsen, Ingerbeth   1 1       1 1  1 4 4       100,0 
17 Skogstrand, Helge    1 1    2 4         50,0 
18 Soltvedt, Yngve     1     1   2 4         50.0 
19    Stevnebø, Terje  1  1     1  1 4 4       100,0 
20 Sølsnes, Helge SA   1    1 4         25,0 

21 Torsvik, Jonas   1 1      1  1 4 4       100,0 

22    Varøy, Anita  1      1 4         25,0 

  Total for klubben   16 13 13 
 
  13 

 
       

 
      68,2                

 

 Ingerbeth Nielsen 

 Sekretær                                              Kleppestø, 04.10.18 


