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Kjære rotaryvenner!

Dette har vært en aktiv rotaryhelg. Vi har gjennomført RYLA, PETS og Distriktssamling på distriksnivå. 

I tillegg har Langesund og Brevik Rotary gjennomført sine Rotaryleker. Undertegnede har fått delta på 

alle arrangementene og er stolt av nivået på det som skjer i D2290! 

RYLA

Vi gratulere Arendal Rotary med vel gjennomført RYLA på Eikely i Froland. 25 topp motiverte 

ungdommer møttes til et flott program over 3 dager. Ungdommene imponerte med sine kunnskaper og 

sitt engasjement. Vi håper å komme tilbake til mer om RYLA i neste kvartalsbrev. 

PETS/Distriktssamling

Disse to dagene er ment både som en inspirasjon og en opplæringshelg for innkommende presidenter, 

kasserere, sekretærer og andre tillitsvalgte i klubbene. DGE Njål, som nå har knappe 3 måneder før 

han overtar guvernørkjedet, og distriktstrener Mette har gjort en strålende jobb med å legge rammer og 

innhold for dagene. Resten stod deltagernes egne engasjement og innlegg for. Vi ønsker hele det 

påtroppende laget lykke til med sine forberedelser! 

Rotarylekene i Langesund

Idrettsarrangemente ble gjennomført for 5 gang, og de 35 utøverne utviste større engasjement og mer 

idrettsglede enn noen gang. At alle denne gange fikk store gullmedaljer ga idrettslekene en ekstra 

verdi. Undertegnede var kjempestolt over å få lov til å overrekke medaljene.  Både deltagere og 

arrangørene i Brevik og Langesund Rotary gleder seg til neste år. 

Medlemstall - status:

Dette er et tema ajeg kommer til å ta opp på hvert eneste ukebrev fremover, slik at dere alle er 

orienterte. Vi har pr i dag 1951 medlemmer. Det er bare 1 medlem mer enn i uke 34. Hvordan går det 

med opptak og registrering av nye medlemmer? Jeg følger som dere forstår spent med på utviklingen. 

FRISTER:

1. april: Siste frist for innbetaling av bidrag til TRF, The Rotary Foundation for at det skal bli registrert 

på inneværende rotaryår. 

1. april: Frist for valg av representant til Director Nominating commitee, ref. Epsot til presidentene av 1. 

mars 

16. april: Frist for svar: Spørreskjema om opplæringsbehov, ref. Epost til presidentene av 18. mars 

30. april: Frist for innkommende presidenter for å levere inn Klubbens mål og planer til sin erespektive 

AG'er. 

Med vennlig hilsen

DG Ingrid 
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