
PRESIDETEN 
HAR ORDET: 
Kjære                  

Rotaryvenner. 

Månedsbrev 

for Septem-

ber. 

Da var nok en måned gått, og sep-
tember brakte oss et innblikk i byens 
stuntskole så vel som et dykk inn i 
takseringens verden. 

Måneden bød oss også på noen 
utfordringer, både penge- og med-
lemsmessig. Årsregnskapet ble til 
slutt godkjent og nytt budsjett fast-
lagt. Det nye av året er at vi imple-
menterer et nytt regnskapsprogram 
som skal være mye enklere å føre og 
kontrollere underveis. Vi opplevde 
dessverre også en utmelding, men 
gledeligvis ser det ut for at det snart 
tilflyter oss noen nye flotte medlem-
mer. 

I tillegg til et innholdsrikt oktober-
program som vi kan se frem til, som 
bl.a. inneholder «Service above self» 
på sykehjemmet og besøk av vår Gu-
vernør Gaute, så tenkte jeg vi alle 
denne gangen kunne ta en titt på 4-
spørsmålsprøven, som i beste Rotary
-ånd lyder: 

- ER DET SANT? 

- ER DET RETTFERDIG OVERFOR 
ALLE DET ANGÅR? 

- VIL DET SKAPE FORSTÅELSE OG 
BEDRE VENNSKAP? 

 

- VIL DET VÆRE TIL BESTE FOR AL-
LE DET ANGÅR? 

Vi ses, beste hilsen fra Rolf 

 

ROTARYMØTE             03.09.18   

Møtested:               Rotarykjelleren                     

Møteleder:               Presidenten.           

Program: Taksering av eiendommer     

       ved Morten Storm.                              

Frammøte:77 % 

Morten 
Storm er en 
av ca. 1000 
takstmenn i 
landet. Som 
bakgrunn 
er han 
byggmester 
og har 
takstmann-
skole. Han 
takserer 
alle type 
eiendom-
mer og er 
frittståen-

de. Advokater og eiendomsmeglere er 
oftest odragsgivere. Ca. 25% av eiendom-
mer omsettes i konflikter. Lager eiendoms-
rapporter ved salg, takserer skader, takse-
ring i forbindelse med klage på eiendoms-
skatt, byggelånsoppfølging, leie av nærings-
bygg mm. Informerte om at i hus eldre enn 
1975 er alt utgått på dato p.g.a alder f.eks. 
bad. Han kom inn på taksering i områder i 
Tvedestrand med boplikt. Han mente at på 
Lyngør har ikke boplikten noen betydning, 
på Sandøya har det mer betydning og mest 
betydning av taksering av boligeiendommer 
er på Borøya. 

            

Referent-ansvaret: 

Hei! 

Fra neste Rotary-møte, 3. septem-
ber, er du referent. Se lista under. 
Redaktøren minner om at det ikke 
er nødvendig å skrive så langt. Kort 
og godt, sier han. Maks 200 
ord.  Følger det bilde med, gjerne 
kortere.  Send referatet så snart 
som mulig etter møtet til  

 Redaktøren, Tore Leo Dalen  

       (toreleodalen@getmail.no). 

 Skrifttype: Calibri.   10 pkt. ( Red.) 

Blir du forhindret, avtal med en an-
nen om referatet.                           
          Hilsen Svein .J. 

2018: 

Juli:              Oddvar P. 

August:        Anne Berit N. 

September:  Roar  L. 

Oktober:      Bjørn W. 

November:   Mads O. 

Desember:   Oddvar P. 

 2019:  

Januar:  Anne Berit N. 

Februar: Bjørn W. 

Mars:    Roar L. 

April:     Svein J. 

Mai:     Mads O.  

Juni:     Svein J. 

Fremmøte i september 74,5 %  
Medlemmer møtt 100% i setember: 
 
Olaf  Jørg H., Ole Jacob T., Bjørn W., Rolf T.,  
Svein J., Anne Berit N., Hilde M.N., Tor Erik N.,  
Kirsten R. 
Og Tore Leo D., Arne B., Reidar K.                     
 
Ingen møtt i andre klubber.   

    KJELLERPOSTEN   
Kjellerposten September. 2018  

TVEDESTRAND ROTARYKLUBB  

Chartret 31. juli 1950  

Programmer i Oktober: 
01.10. Klubbmøte. Ref. fra Peismøtene. 

08.10. Interscitymøte. 

15.10. Sykehjemmet. 

22.10 GUVENØRBESØK. 

29.10. Falske legemidler. Ved  Kirsti Aarskog.
     

Programmer i denne måneden: 

 

03.09. Klubbmøte. Økonomi. Presidenten. 

10.09. Etablering av stuntskole. (Ikke fått referat.)
         

17.09. PEISAFTEN. Se egen liste. 

14.09. Siri Fossing . Grunder.       



Tvedestrand Rotary Klubb 
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand. 
e-post: tvedestrand@rotary.no 
Internett: www.tvedestrand.rotary.no  

President 2017 - 2018:  
Rolf Thorstensen, Grethesvei 8A,  
 4900 Tvedestrand.    Tlf. 413 06 488 
 E-post: rolf@baqbag.com 
Sekretær: Geir Nylen 
Grønlandsveien 44, 4900 Tvedestrand                             

Mobil :    Tlf.  970 93 907                                      

E-post: geirnyle@online.no 

Fødselsdager : 

 
04.09. Bjørn Walle 
12.09. Kristin Reksten 
30.09. Ole Devold 
 
10.10. Jan Arvid Mortensen 

KJELLERPOSTEN:  
Tvedestrand Rotaryklubbs avis.   

 Utgis en gang i måneden. 

Redaktør.: Tore L. Dalen,  
Tjennabakken 1, 4900Tvedestrand. 
Tlf. 950 47 828 

E-post: toreleodalen@getmail.no 
 
IT– ansvarlig: Leif Fage, Kalvenveien 21,  
4916 Borøy .    Tlf. 997 38 362 
E-post:   leif.fage@gmail.com 

Gr at ul er er
med

dagen!

Gr at ul er er
med

dagen!

- Men først etter prøvespill og aksept!  

- og så hjemover ... 

   Fra Solberggruva. 

ROTARYMØTE             17.09.18            

Referat fra peisaften hos 

Bjørn Walle, 17.9.18. 

Tilstede: Hilde Marie N., Anne Berit 
N, Tor Erik N, Tore Leo D., Svein J., 
Bjørn W. 
Tema 1:  
Nye potensiell medlemmer  
Kiwanis i Tvedestrand er lagt ned og det 
finnes kanskje medlemmer der som kan 
være interessert i å fortsette et forenings- 
medlemskap.  Bjørn W.  sjekker med med-
lem han kjenner 

Tor Erik N. kan ha et potensielt medlem i 
kikkerten.  Han vurderer dette videre. 

 
Tema 2: 
Programforslag jan-juni 2019 
- Foredrag av landbruksrådgiver om si-
tuasjonen for bøndene etter den begre-
delige sommeren/høsten 2018. Kontakt: 
Anne Berit 
- Situasjonen for barn/unge med proble-
mer i Tvedestrand.  Foredrag av RBU 
(Ressurssenter for barn og ungdom) 
eller av helsesøster. Kontakt: Anne Be-
rit. 
- Våren 2019: et bedriftsbesøk i form av 
rundreise på ny E18.  Kanskje Oddvar 
Pedersen kan være kontakt? 
_ Hvordan er det å komme fra utlandet/
Øst-Europa og slå seg ned og etablere 
seg i Tvedestrand. F.eks. ved Kristine 
Woxmyr. Kontakt: Anne Berit 
 
Tema 3 
Forslag ”ut i det Blå” 
- Furøya 

- Sandøya 
Begge steder går det an å arrangere tur 
med servering.  Kanskje kan alternativet 
være en ”kurv-tur”, der hver rotarianer 
tar med en kurv med nat/drikke og at 
det legges opp på et felles bord? 

 
Tema 4: 
Forslag til inntektsbringende arrange-
menter 
Den kom ingen forslag.  Det kom forslag 
på hvordan man kan få bedre orden på 
økonomien: 
- streng budsjettkontroll. Bare bruke 
penger på det som er vedtatt 
- ta vare på loddpenger og plassere dem 
på konto. I dag samles de i en skål over 
lang tid. vinlotteriet er fortsatt en god 
inntektskilde dersom medlemmene er 
litt rausere med loddkjøp. Dersom det 
er få på møtet bør man vurdere om det 
skal være loddsalg.  
- har kasserer nok tid til å føre regnskap 
og følge opp økonomien?  Vil et nytt 
regnskapssystem bedre dette – gir det 
bedre tid?  Det er jo kasserer som må 
føre regnskap og ikke presidenten eller 
revisor.  Kan kasserer avlastes? 
Det vil ikke øke sjansen å få med nye, 
unge medlemmer når kontingenten 
økes jevnlig (det er få år siden sist) og 
krav om loddkjøp til stadighet presiseres 
hevdet noen 
 
Nyttige diskusjoner, meget fin servering, 
hyggelig kveld. 
 
           17.9.2018 
             Svein J. 

 
Etter peisaften er det kommet et for-
slag om å leie ut Rotarykjelleren og 
få inntekter av det. 
 

 

 

ROTARYMØTE             24.09.18   

Møtested:               Rotarykjelleren                     

Møteleder:                Past president     

              Knut Solem             

Program:   Grunder , ved  Siri Fossing 

Frammøte: 54 % 

Sang: Se alltid lyst på livet. 

Møteleder orienterte om at neste 

møte blir klubbmøte med tema 

klubbens økono-

mi. 

Siri Fossing har 

jobbet som reise-

rådgiver, medie-

kordinator og 

kommunikasjons-

rådgiver, som an-

satt. 

Plutselig bestemte familien seg for å 

flytte til Tvedestrand uten å ha en 

jobb.  Da ble hun matblogger, for-

fatter (matbok) og freelance 

(Nettsida til Tvedestrand by, medie-

oppslag på NRK. Hun er glad i å skri-

ve. Det hun skriver må ha bra inn-

hold, være ærlig og troverdig, posi-

tivt og personlig, kort og konsist, fine 

bilder, være stabil, forutsigbar og 

gjenkjennelig. Nå er hun daglig leder 

for Bondens Valg og jobber 3 dager i 

uka i Tvedestrandsposten. Bloggen 

hennes har 500-1500 daglig som le-

ser den. Egmont er plattformen for 

blogger                              Anne Berit N. 

 

Bjørn  W. Tor Erik N. 

Tore Leo D. 

Svein J. 

Hilde N: 

Anne Berit N. 


