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Rotarys motto er
"å gagne andre"

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære Presidenter

Fristen for å sende inn forslag til kandidat til vervet som guvernør i D-2290 for 
Rotaryåret 2008-2009 er 15.september, og forslag sendes 
leder nominasjonskomite : IPDG Nils-Petter Svanholm, np@cannon-
hygiene.no.

Distrikts konferansen er tilbakelagt og takk for mange hyggelige 
tilbakemeldinger. De som eventuelt har betalt for meget eller for lite vil få 
melding fra arrangementskomiteen i løpet av denne måneden.

I forrige uke besøkte jeg Kristiansand Vest, Larvik, Lågendalen og Larvik Øst. 
Kristiansand Vest arbeider med å forbedre fremmøte på klubbmøtene og økt 
fokus på medlemsrekrutering. Larvik arbeider blant annet med utstyr til et 
sanserom på Frøystveit skole, og Larvik Øst fokuserer på internasjonal 
kulturforståelse og humanitære prosjekter. Den 22.sep. overrekkes klubbens 
100 årsgave "Klaastadskipet" til Larvik kommune. Lågendale har flere 
prosjekter for eldre i kommunen og ser på hva de kan gjøre for ungdommen i 
bygda.

Mandag er det valg, men Borre holder møte og der blir jeg før ferden går 
videre til Gimsøy, Skien og Brevik.

I de klubber som hittil har fått besøk så har jeg tatt opp den nye organisajons-
modellen av klubbene. Denne finner dere i "Club President´s Manual" side 12. 
Klubbene bør gjennomgå den på et klubbmøte eller peismøte i løpet av 
høsten slik at vi kan få en tilbakemelding på Presidenttreff i januar 2006 i 
Arendal. Den nye struktur ble godgjent av RI i oktober 2004, men det er ennå 
ikke besluttet når den trer i kraft. Foreløpig er det frivillig om en vil legge om til 
den nye modellen.

Vi søker etter fire deltagere til GSE som skal reise til Alabama, USA, i mars 
2006, og vil derfor komme med en annonse i de største lokalaviser i distriktet. 
Mer om dette i et senere brev.
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