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Kjære Rotaryvenner, 
Noe etter tiden gratuleres våre september - jubilanter:  

Navn: Bursdags dato: Klubb: Fyller:

Evensen, Kathrine Sætre 01/09/1969 Porsgrunn 40 

Lysbakken, Nils Thomas 04/09/1949 Notodden 60 

Gundersen, Erling 05/09/1949 Kristiansand 60 

Fossum, Sverre B 09/09/1929 Lillesand 80 

Andersen, Jan 10/09/1939 Kongsgaard 70 

Jordfald, Berit 10/09/1949 Horten 60 

Lie, Bjørn 11/09/1939 Lågendalen 70 

Rødne, Kjell 12/09/1939 Stavern 70 

Brandtzæg, Bjørn 12/09/1939 Kristiansand 70 

Knudsen, Tom 14/09/1949 Horten 60 

Andersen, Liten 15/09/1939 Tønsberg 70 

Knutsen, Kjell Gustav 15/09/1949 Mandal 60 

Brautaset, Knut 16/09/1939 Grimstad 70 

Westermoen, Thore 17/09/1949 Mandal 60 

Sørensen, Øyvind 18/09/1939 Kongsgaard 70 

Thelle, Øystein 18/09/1939 Nøtterøy 70 

Strømberg, Kjell 19/09/1929 Nedenes 80 

Køhn, Øystein 22/09/1949 Skien 60 

Bragdø, Morten Kristian 23/09/1959 Kristiansand 50 

Forland, Magne 24/09/1939 Skien Vest 70 

Audunson, Tore 27/09/1939 Sandefjord Øst 70 

Jeg minner om at President-treff arrangeres i Arendal 8. og 9. januar 2010 og ber alle Presidenter sikre 

at dette ligger inne i kalenderen. Da skal vi i felleskap forsøke å bygge videre på de erfaringer vi har 

fått det første halvåret med fokus på: 

   x Medlemsutvikling 

   x Rullerende 3 års planlegging for klubbene og distriktet 

Medlemsutvikling er en kontinuerlig jobb. 

Jeg håper alle klubber jobber systematisk med rekruttering samtidig som de skal beholde de 

medlemmer som alt er i klubben. Som årets RI President John Kenny skriver: 

Å beholde medlemmer er like viktig som å rekruttere nye medlemmer. Det hjelper oss lite å ha in stor 

tilstrømning ett år og får tilsvarende flukt neste år. Det er ikke bare antall vi trenger - vi trenger 

medlemmer som er ROTARIANERE fullt og helt 

Distriktet har kontinurelig en utfordring når det gjelder å beholde såvel som å rekruttere nye 

medlemmer. Siden 1. juli har vi mistet 33 medlmmer, mens vi så langt har fått 13 nye medlemmer, dvs 

i dette Rotary-året er distriktets medlemstall sunket med 20 til 1.986. Målet vårt er å ha 2.051 

medlemmer pr. 31.3.2010 - dvs at vi nå står ennå lenger fra målet. 

Jeg har opplevd at alle de klubbene som jeg så langt har besøkt har et godt miljø med et positivt indre 

liv. Dette er åpenbart ikke nok - vi må i særdeles sikre at ferske medlemmer ønsker å forbli i 

klubben. Selv om vi alltid må være forberedt at vi av ulike grunner mister noen, er det ofte noe vi kan 

gjøre for å beholde medlmmer. Jeg håper vi i fremtiden sjelden føler at grunnen er "Mistet 

interessen".  Jeg kommer løpende til å rapportere hvor vi står med antall medlemmer og ser frem til 

hjelp fra samtlig klubber til å sikre at vi når årets mål for medlemstall. 

Ha en fin helg. ROTARYS FREMTID LIGGER I VÅRE HENDER.  

Fred 
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