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Enkle og doble guvernørbesøk!
Hvordan gjør vi det?

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum

Kjære presidenter og medlemmer i Distriktsorganisasjonen

ENKLE OG DOBLE GUVERNØRBESØK, HØSTEN 2007

Under mottoet" Rotary Shares" prøver guvernøren dette året ut å koble 
2 og 2 klubber som ønsker , på guvernørbesøket sitt. Dette for å lære 
nytt og dele kunnskap og bygge et bredere rotaryfellsskap i området.
Klubbene som har sagt ja til denne ordningen er;
24.9; Kongsgaard og Kristiansand Øst RK

9/10;  Sandefjord og Sandefjord Øst RK
22/11; Brevik og Langesund RK
23/11; Farsund og Flekkefjord RK
17/12  Grenland og Porsgrunn RK

Så etter 7 besøk i enkeltklubber med stort utbytte for meg og 
forhåpentligvis for klubbene, står jeg nå i startgropen for et 
dobbeltbesøk i morgen.
Agendaen ser slik ut:
Kl 15.00-16.15 ; Styremøte med Kongsgaard RK
Kl 16.15- 16.30 Pause
Kl 16.30- 17.45 ; Styremøte med Kristiansand Øst RK
Kl 17.45- 18.00 Pause
Kl 18.00-19.00 Felles klubbmøte
Kl 19.00- ? Sosialt samvær

En av hensiktene er å løfte fram de felles aktiviteter som disse klubber 
har å spørge; hva er bra? Hva er mindre bra? Forslag til forbedringer? 
Men også å se i hvilken grad vi kan hjelpe hverandre til å hver for oss bli 
mer levende og aktive rotaryklubber
Jeg ser fram til disse dobbeltbesøkene. Jeg liker å prøve ut nye 
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organiseringer for å skape økt motivasjon og engasjement i 
Rotaryarbeidet i 2290!

Siden sist har jeg besøkt Kristiansnd Vest RK,-

en klubb som har et vitalt styre i 2007/2008 med Bjørg Wallevik i 
spissen, men som sliter med rekruttering av nye medlemmer slik mange 
gjør. Klubben har flere gode ideer til å skape og spre aktiviterer i klubben 
både innen praktiske prosjekter lokalt og i samarbeid med andre land . De 
drøfter nye  virkemidler som å bytte lokale for å øke attraktiviteten for 
medlemskap i klubben. Klubben blir 40 år i februar og da kommer jeg 
tilbake for å ta opp nye medlemmer!!!
Det ble et spennende klubbmøte der mange synspunkt i saken kom fram. 
Bra! På forhånd hadde styret og guvernør drøftet saken grundig over en 
god fårikålmiddag hos PDG Jan M.Wesenberg. Hyggelig!

De doble klubbmøtene vil ha samme agenda som jeg skal prøve ut i 
Kristiansand i morgen. 
Jeg ser fram til å fortsette reiseruten i møte med enkeltklubber og til de 
doble klubbesøkene. Rotary Shares fra DG Laila
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