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REFERAT FRA  ARBEIDSMØTET   
Sted og tid: Moen 4. november kl. 19. 

 

Fremmøtte: 19 medlemmer 

 
Tilstede: Christian Andersen, Svein Olaf Bekken, Snorri Djurhuus, Knut Grindalen, Ragnar Heggedal, Odd F. 

Korsæth. Harald Langeid, Eli Løkken, Arne Nersveen, Rolf A. Nordby, Oddvar Nyberget, Irene Nybu, Kjell 

Olsen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad, Lars Øverby. 

 

Forfall : Olav Akselsen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Grethe Emblemsvåg, Aage Faldmo, Vegar Frøhaug, Geir 

Karlsen, Ingvar Haugen, John Koppang, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Murud, Arne K. 

Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård 

 

Godkjenning av referat og innkalling. 
Disse ble godkjent, med en merknad: I referatet fra forrige møte burde det vært nevnt at vi 

også hadde gjester fra Skogmuseet under Petter Wabakkens foredrag. 

 

Ord for dagen. 
President Harald leste et visdomsord om den menneskelige hjerne av Jostein Gaarder. 

 

Referat fra Distriktsstyremøte nr. 1. 
Tre korte punkter: - Kiwanis club Lillestrøm legges ned. 

- VG ber om at programmet for neste halvår sendes inn, så snart det foreligger. 

- Arne J. Sigstad er valgt inn i kontrollkomiteen. 

 

Orientering om mulig nytt klubblokale. 
Det er enighet om at Nysted ikke er egnet som eventuelt nytt klubblokale. Derfor har 

komiteen og styret vært på befaring på Lille Gråberg, for å se om dette kunne passe bedre til 

vårt formål. Presidenten viste bilder fra denne befaringen, for å underbygge det inntrykket en 

sitter igjen med. Husleien for en møtekveld er kr. 850,-. Lokalet har ca. 75 sitteplasser, stort 

nok til at vi også kan arrangere våre festlige tilstelninger der. Det er eget kjøkken til vår 

disposisjon, med mulighet for matservering på møtene. Vi kan også disponere en hybel i 2. 

etasje til lagerrom. 

Stemningen på møtet var entydig positiv! Dette er noe vi mener at vi kan satse på som 

fremtidig klubblokale. Styret bør snarest gå i forhandlinger for å få en ryddig leieavtale på 

plass før nyttår. 

 

Idedugnad. 
Etter noen minutters «summing» ved bordene, ble det i plenum presentert følgende punkter: 

- En evt. leiekontrakt bør være langsiktig, for eksempel 5 års varighet. 

- Kontrakten må være presis og detaljert, møtedatoene må inn i avtalen! 

- Evt. opphør av klubben må inn i kontrakten! 

- Hva med erstatningsansvar ved eventuelle skader? 

- Hva med mulighet for å plassere skapet vårt? 
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- Skiltet vårt kan plasseres ved inngangsdøra. 

- I og med at vi ikke lenger skal være på Moen, hva med å sløyfe posten «godt drikke» 

til jul? 5000 kr. kan da bli frigjort til for eksempel dekning av husleien. Er dette 

«gammel hevd»? 

Klubbutvikling. 
- To nye, mulige medlemmer ble omtalt for forsamlingen. Det var ingen innsigelser mot 

at de kan inviteres til å delta på et klubbmøte. 

 

Eventuelt. 
- Vi må stadig være på utkikk etter ideer til nye inntektskilder! Dette er viktig, for 

klubbens gjennomsnittsalder er jevnt økende! 

- Det er gode muligheter for økte inntekter ved et bedre kalendersalg! 

- Grasrotandelen ble også nevnt! Skaff gjerne nye «støttespillere»! 

- Kiwanis har mange gode prosjekter, nevnt ble Kiwanisdukka, Burn Camp, Mental 

Helse Ungdom og Kiwanismodellen. Vi er antagelig bedre kjent ute i samfunnet enn 

vi tror selv! 

- Irene minnet om den flotte konserten som skal være i Brukshuset på Hamar søndag 16. 

november. Medlemmene ble oppfordret til å støtte dette ved å møte fram! Invitasjon til 

denne konserten vedlegges referatet. 

 

 

 

Helge Rustad 

referent 

 


