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En Distriktssamling er over!

Takk for innsatsen og for samværet.

En Distriktssamling er over! 
I det rommes at mange har deltatt i lange forberedelser og ytt stor 
innsats i gjennomføringen. Alle i Distriktsstyret har på en eller annen 
måte bidratt til at dette ble en suksess. Først går imidlertid takken til 
verten, Nedenes RK og ganske spesielt til arrangementskomiteens leder, 
Monika Omholt. 

Home Stay ble gjennomført med bravour og fra alle kanter fikk jeg 
rapporter om at dette hadde vært den nære kontakten og den gode 
stemningen. Ja, flere ganger hørte jeg sagt på lørdagen at akkurat deres 
Home Stay hadde vært det aller beste! 

Mottoet for Distriktskonferansen var Nærhet og Ansvar og de to 
foredragsholderne, professdor Guttorm Fløistad og tidligere FN-direktør 
Svein Tveitdal hadde ikke problemer med å knytte sine innfallsvinkler, 
etikk og miljøansvar, til Rotarys idealer og funksjon. Det internasjonale 
aspektet var vel ivaretatt av RIP, RI-presidentens representant, det 
internasjonale damekoret Belmondo og den gripende presentasjonen av 
våre utvekslingsstudenter. Selv hadde jeg en god følelse av at dagens 
rotaryfaglie del var inspirasjon for deltakerne, at dagen var viet Rotarys 
idealer og mål. Takk til Alf Venemyr for ledig og humørfylt møteledelse og 
for at han holdt alle tider. 

Banketten ble gjennomført i nydelig pyntet Tyholmens storsal. Direktør 
Ole hadde tatt frem de aller største kandelabrene og toastmaster Ebbe 
fikk riktig utfolde seg. Mange hadde ordet til korte hilsener og Gunnar 
distriktskasserer foretok en halsbrekkende øvelse med å hold både 
damenes og herrenes tale, - samtidig. Passiaren rundt bordene var 
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humørfylt og ikke alle historiene ble servert gjennom hotellets 
høytaleranlegg, ble jeg fortalt. Vår lokale operadiva, Bente Marcussen, 
gledet oss med to romanser, den siste, Schuberts Heidenröslein, etter 
guvernørens spesielle anmodning. 

Et storband gir et helt spesielt "trøkk" og Arendal Storband skuffet ikke. 
Mange gikk både en og tre ganger på dansegulvet, alle var ungdommer helt 
inntil avslutningen av dagen. Takk for festlig samvær! 

Møtet i Distriktsrådet fredag forberedte års møtesakene, bl.a. tre 
forslag som alle innebærer reformer i organiseringen av vårt distrikt. 
Regnskapsperioden vil nå bli Rotaryåret, og ikke som nå, der DGE og DGN 
må låne av sin forgjenger og senere betale tilbake. Dermed har man 
avskaffet mellomregnskapene mellom guvernørperiodene og gitt bedre 
sammenheng og kontroll. Vi vil sende søknad om å få status som 
pilotprosjekt i TRF og vi har fått nye stemmerettsregler. Rådet 
forberedte for øvrig sakene for søndagens Generalforsamling slik at den 
under Cato Normanns dyktige ledelse gikk unna på tildelt tid. Dagens møte 
ble avsluttet med blikk inn i fremtiden; hva var mer naturlig enn at det 
var Edrund som pekte på mulighetene og vår deltakelse? Anette 
Kollungstad, landspresidenten i Rotaract, poengterte at fremtiden var 
ungdommen og ba om å bli tatt inn i samarbeid med Rotary. Til sist rundet 
RI presidentens representant, Börje Thorström av, helgens begivenheter 
med å si at denne Distriktskonferansen hadde vært den hyggeligeste han 
hadde vært med på noen sinne, den med mest varme og humør, noe Börje 
selv i høy grad bidro til. Hans rapport til RI presidenten ville slett ikke bli 
dårlig den heller, lovet han. Til sist takket Guvernøren for all positiv 
medvirkning både fra senen og fra levende deltakere i salen, og ønsket 
alle vel hjem. Helgen var en stor og viktig oppgave også for Guvernøren, og 
han tillater seg å ha en god følelse over hvordan alt fungerte slik vi håpet! 
Til sist: Arendal Tidende hadde viet Rotary en helside i sitt 
lørdagsnummer! 

Takk og vel blåst til alle! 

Hilsen Per 
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