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Her kan du lese om forkortelser innen Rotary, fortsettelse av klubbesøkene, samt påminnelser.....

DG Svein Aanestad

 Nylig fikk jeg en mail fra en av årets presidenter. Den handlet om forkortelser, 
som det vrimler av i vår organisasjon. Og jeg tar meg i det selv, bl a når jeg er ute 
på klubbesøk: det er fort å ta som en selvfølge at alle skjønner hva som er ment 
når man strør om seg med de samme forkortelser. Jeg ser til min glede at nå er to 
hele sider i siste utgave av Årboka viet til forkortelsene (83 og 84). Det er et 
framskritt, men enda er ikke lista komplett. I farten savner jeg bl a forklaringer på 
CLP (Club Leadership Plan), og også SAR (Semi Annual Report). Nevnte president 
vil gjerne ha en liste lignende den i Årboka lagt ut på distriktets hjemmeside. 
Idéen er god, men for undertegnede er ikke timingen den rette til å ta på seg dette: 
Kanskje noen "der ute" tar utfordringen?

Besøksrunden er så vidt kommet i siget igjen etter Distrikts-konferansen. Arendal 
RK ble besøkt i forrige uke, og i neste uke står to av de tre 
gjenstående Kristiansandsklubbene for tur (V og Ø). Arendal er vel langt på vei 
"beste gutten i klassen" når det gjelder ungdomsutveksling, og klubbens student 
av året kjente med en gang igjen fargespillet i Guvernørens slips som hentet fra et 
spesielt skjell som lever i havet utenfor hennes hjemland New Zealand. (Men det 
var nytt for henne at årets RI-president var hennes landsmann!)

Til sist et par påminnelser: en mail fra vår kjære Gudrun i Zürich omhandler noe 
hun beskriver som forstemmende lesning: av klubbene i hennes ansvarsområde 
har kun ca halvparten betalt juliavgiften til RI! de som ikke har ordnet dette innen 
utgangen av inneværende måned , vil få et advarselsbrev. Prøv å unngå dette, er 
dere greie! (legger Gudruns mail som vedlegg til utsendelsesmailen).

Så fra leder av nominasjonskomitéen, IPDG Egil: kun 5 dager igjen til fristen for 
å komme med kandidater til DG for 2009-10 utløper. Det må da være mange "der 
ute" som gjerne vil bekle et så attraktivt, morsomt og spennende verv?

Og helt til sist: jeg etterlyser bilder fra DK på Bolkesjø. Mottar relevante fotos pr 
email, snail mail, eller aller helst brent på CD. På forhånd takk!
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