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Hvordan skaffe penger i en slunken klubbkasse?

Distriktsguvernør Svein Aanestad

Kjære lesere av distriktets ukebrev!

Notodden Bluesfestival har hvert år i 19 år satt den lille telemarksbyen på 
ende. Den avvikles i disse dager,  og  værgudene er definitivt på 
arrangørenes side. Dette har betydning ikke bare for arrangører og deltakere, 
men også for Notodden Rotary klubb. I en årrekke har klubben hatt stand på 
festivalen og solgt mat, hovedsakelig bakte poteter, til sultne festivaldeltakere. 
Og det viser seg at resultatet har direkte sammenheng med værforholdene. 

Dette tiltaket har minst tre sider slik jeg ser det. Det gir klubben en viss 
romslighet m h t økonomi. Talløse prosjekter er i årenes løp støttet både lokalt 
og internasjonalt, og klubben slipper belastningen det er å leve "fra hånd til 
munn". I tillegg gir det en fantastisk fellesfølelse. En stor del av klubbens 
medlemmer og deres familiemedlemmer er engasjert, noen med tilberedning, 
andre med transport og pakking, og atter andre jobber skift i salgsboden. Selv 
tok Anne-Grethe og undertegnede vår tørn i går (bilde vedlagt 
utsendelsesmailen). Sist, men ikke minst: Rotary eksponeres på positivt vis i 
lokalbefolkningen. Det var stadig folk som gjerne ville vite mer om Rotary, hva 
vi gjør og hva vi står for. Jeg beskriver dette tiltaket som et eksempel på hva 
som kan gjøres. Jeg vet det foregår mange kreative dugnadstiltak ellers i 
klubbene, men kanskje Notoddens opplegg kan gi inspirasjon til de som måtte 
være på utkikk etter idéer?

Til slutt minner jeg om at nå er IPDG Egils Årsberetning for 2005-06 lagt ut på 
Distriktets hjemmeside  http://d2290.rotary.no/. Der er også stadig klubber 
som ikke har sendt meg "Klubbens Mål og Planer". Vær så snill å få ordnet 
dette innen jeg starter på besøksrunden den 14. august!
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