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Rotarys motto er 
"å gagne andre"

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære Presidenter

I forrige uke besøkte jeg Sandefjord Øst, Færder og Stavern RK. Alle har noe 
på gang. Sandefjord har gitt kr. 33 000 til Polio Pluss og vil starte opp et 
prosjekt med Breili internasjonale senter for å bistå elevene med 
leseferdigheter.

Færder er godt i gang med forberedelsene til RYLA seminaret som skal gå i 
februar 2006, men trenger støtte fra alle klubber. Målet er 30 deltagere. 
Stavern holder på med sitt Solur prosjekt som en gave til Stavern kommune.

Denne uken går ferden videre til Kristiansand Vest, Larvik og Larvik Øst.

Nå har jeg nettopp avlevert RI Director Tony og hans frue Peggy på Kjevik for 
å fly hjem til London via Gardermoen. De var begge strålende fornøyd med 
Distiktskonferansen og det er vel vi andre også. Jeg håper konferansen fra 
fredag til søndag vi huskes. Peggy har vel satt spor etter seg i Mandal med 
sin sporty medvirkning til underholdningen. Lindesnes fyr var vel prikken over 
i-en på lørdag. Vi fylte opp fjellhallen og det var ikke plass til stort flere, men 
dere som var med bør ha det som en oppgave å få ennå flere deltagere med 
til neste år på Bolkesjø.

På generalforsamlingen på søndag var 42 av 46 klubber til stede. 
Årsberetningen og regnskap ble enstemmig godkjent. Laila Lerum fra 
Porsgrunn RK ble formelt valgt til DGN 2007-2008. Distriktet ønsker å 
opprette et Aktivitetsfond hvis formål er å bevilge tilskudd til 
ungdomsaktiviteter for ungdom mellom 20 og 27 år. Etter en del avklaringer 
ble Aktivitrtsfondet godkjent mot 4 stemmer.

En stor takk til Mandal RK for  en meget vel gjennomført distriktskonferanse, 
og ikke minst til alle deltageres entusiasme og disiplin med hensyn til å 
komme på plass i tide.
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