Presidenten takker av
Kjære alle i HRK.
Det er med en spesiell følelse jeg takker av som president i HRK.
Jeg har hatt mange forskjellige verv opp gjennom årene, men det å være
Rotary president har vært, mere intenst og oppslukende, men samtidig lærerikt
og givende, enn mye jeg har vært borti av tilsvarende verv.
Takket være dere medlemmer sitt engasjement og gode oppmøte, har året gått
på skinner, og fra mitt ståsted vært en trivelig reise.
Det å møte andre klubber og våre ledere i distrikt 2290, har også utvidet min
forståelse for hva Rotary er og kan være, og jeg er dypt imponert av hva enkelt
personer yter av innsats, så godt som hver dag.
I vår klubb vil jeg berømme komiteene med solid arbeide gjennom hele året.
Programkomiteen V/Jon Petter har levert varene hele veien,
Kommunikasjonskomiteen v/Jan har fått på plass en ny Æres ‐nysgjerrig pris,
Medlemskomiteen har jobbet iherdig med nye reflektanter og liste over
kandidater, Servicekomiteen fikk TRF midler til Nsimbi prosjektet, og sist men
ikke minst, vår iherdige Kameratskapskomite v/Hans Johan har virkelig fått det
til å svinge ved våre sosiale arrangement i år!

Flott jobbet alle sammen!
Jeg kjøpte med meg en spesiell utmerkelse på siste distrikt samling;

Rotarian of the year!
Jeg har derfor som president bestemt meg for å gi denne hedersbevisning til
OLAV GEORG DALSETH
For ditt engasjement, ryddige oppmøte og ikke minst for at du hver måned gir
oss et hyggelig månedsbrev, slik at vi slipper å lure på hva vi skal neste tirsdag!
Dett arbeidet er viktig, og har nok blitt noe tyngre etter at Ivar Jon måtte gi seg.
Avslutningsvis, vil jeg rette tankene til de av våre medlemmer som sliter med
sykdom, og som jeg vet, så inderlig gjerne skulle vært her. Når titler og flotte
eksamener er skrellet av, er vi alle sårbare enkle mennesker, med behov for det
helt grunnleggende; menneskelig nærhet og omtanke. Glem aldri det!
Tusen takk for et spesielt og givende år.
Med vørnad
Svein Otto

PROGRAM
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1900

Velkommen, tenne lys
Gebursdager siden sist!
‐ Ingeborg(69), Terje(57) og Helge(78)

1905

Elin, 3 min.

1910

PHF utdeling v/SOS

1915

Opptak av nye medlemmer
Heidi Hammervik v/Elin
Stig Atle Vange v/Marit
Presidenten deler ut nål og diplom

1925

Generalforsamling del B.
Godkjenning av regnskap v/Hans Arne
Årsrapport v/SOS
Takketale fra SOS
Innsetting av ny President Tobias Brodtkorb

Ca 1935

Bespisning, fiskesuppe

