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Skriv ut siden

Rotarys motto er:
"Å gagne andre" "Service above self"

 Kjære President,

Takk for sist på Presidenttreffet i Arendal fredag 7.og lørdag 8. januar 2005. Det ble en stor 
mønstring av distriktets klubber i møte med deler av distriktsorganisasjonen. Vi maglet dessverre 
Sande, Borre, Grenland, Lågendalen,Kristiansand Vest og Lillesand, men ellers var samtlige 
øvrige 41 klubber til stede. Noen sågar med 2 deltakere. Alt i alt var vi ca 60 deltakere som holdt på 
fra fredag kl. 1630 til lørdag kl 1430.

Vi fikk i løpet av denne tiden anledning til å utvikle rotarykameratskapet som et middel til å 
utveksle erfaringer og gi hverandre nye impulser for den gjenstående presidentperiode.

Treffet var naturlig nok preget av katastrofen i Sør-øst Asia med nærliggende områder og en 
spontansaksjon blant deltakerne ga ca kr. 5000,- til hjelpearbeide i Sri Lanka. Grimstad Rk 
v/president Frode Mindrebø har direkte kontakt med en gruppe lokaler idealister som står på natt 
og dag for å bringe nødhjelpen frem til de trengende. Distriktets klubber har forespurt hvordan de 
bør forholde seg til katastrofehjelpen og møtet anbefalte at hver enkelt klubb fant sin form for å yte 
bistand. Det ble imidlertid påpekt at de store organisasjonene som driver nødhjelp i øyeblikket, har 
fått tilstrekkelige midler til å dekke det akutte behovet. Problemet nå er i første rekke å få 
transportert og distribuert hjelpen.

Det vil imidlertid bli et enormt behov for vår hjelp når oppbyggingen kommer i gang for alvor. Jeg 
anbefaler derfor at klubbene å drøfter hvordan de best kan engasjere seg i den fremtidige 
oppbygging i disse områder uten å tape fokus på de prosjekter vil allerede har i andre steder i 
verden.

Presidenttreffet viet medlemsutviklingen betydelig oppmerksomhet. Selv om Distrikt 2290 har 
hatt en nedgang i medlemstallet på ca 2% i tiden 1.7. - 31.12.04 viste gjennomgangen av klubbenes 
arbeid at denne trenden mest sannsynlig vil snu i neste halvår. Forventet resultat vil 
forhåpentligvis være en forsiktig økning fra forrige år.

Jeg reiser de neste 4 ukene til Sør-Afrika, men vil skrive mine ukebrev derfra dersom teknikken 
ikke skulle svikte meg fullstendig. Jeg vil i de neste ukebrevene komme mer inn på hva vi snakket 
om på presidentreffet For de som ønsker å komme i kontakt med meg er det bare å sende mail til 
min vanlige adresse np@cannon-hygiene.no 

La meg tilslutt be dere minne kassereren på kontingenten til RI og utfylling av Semi Annual 
Report. Husk for all del at RI har byttet bank fra DNBNORD til NORDEA. Kontonr mm finner dere i 
et tidligere Ukebrev.

Vennlig hilsen
Nils-Petter
DG 2290
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