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Presidentens tale på Presidentens aften 28/8- 09
RI presidenten John Kenny`s motto er “ The future of Rotary is in your hands”.
The future , fremtiden. Of Rotary, denne enorme og sterke organisasjonen.
In Your hands..
Rotaryhjulet har rotert ett hakk og her står jeg.
Det er en stor bør å bære. Jeg har brukt tankekraft for å prøve å finne ut hva jeg skal gjøre for å leve opp til dette
mottoet. Jeg er ganske liten i det store Rotary hjulet, så mitt lille motto er ” Jippi, det er tirsdag”. Men de små og
velsmurte tannhjulene er jo det som faktisk drar de store tunge rundt.
Vi tenker vel på oss selv som vanlige folk, men vi er ressurspersoner og rollefigurer. Vi går ut av den vanlige
hverdagen og forenes i noe som setter spor.
I Rotary, verden over jobbes det med utallige prosjekter. Flinke mennesker engasjerer seg og gjør gode ting.
Alle er involvert i å gjøre en innsats for at andre skal få en bedre fremtid. Det gjelder Polio, rent vann,
analfabetisme, helse osv. Og resultatene lar ikke vente på seg. Men det kan man ikke dvele for lenge ved. Det er
flere som trenger oss. Mange flere. Det er en stor og utrygg verden rundt oss. Og som dere vet ferdes jeg daglig i
”skjebneland”. Blandt narkomane, innvandrere og fengselsfugler. Hver dag går jeg på jobb og prøver å strekke
ut ei hånd, selv om jeg ofte føler at jeg heller har satt en begrensning.
Og her står jeg. På verdens tryggeste plass. Blant dere. Denne klubben er blitt min plattform. Noe av det
viktigste jeg har. Siden jeg er jente har jeg lov å si det høyt. Og jeg kommer til å gjenta det mange ganger.
En dag på trening møter jeg igjen Thor Herman. Vi krysset spor mange ganger i Luksefjell. Han som skogsjef
hos Løvenskiold, og jeg som leietager og meddriver i Luksefjell Villmarksleir.
Men tilbake til trening. Thor Herman spør om jeg kunne tenke meg å bli med i Gimsøy Rotary. Hmm skeptisk.
Min far hadde vært medlem av Odd fellow og alt var irriterende hemmelig. Eneste aom kunne avsløres var
gangarten etter en fuktig kameratskapsaften.
Men jeg ga Thor Herman en sjanse til å forklare hva det dreide seg om. Og her står jeg, min fadder sitter der.
Første møtet med klubbens medlemmer var faktisk sommeravslutninga. Vi tok buss opp til sommerhuset til
Thorbjørn Solberg i Lunde. Etter den turen var jeg aldri tvil og har ikke vært det siden. Og jeg tenkte at dette var
den aller beste plassen å være. Siden har det vært mange beviser på det. Jeg tenker at jeg har møtt så store og
flinke folk her, som lærer villig fra seg og er daglige mentorer for flere enn meg.
Det jeg liker aller best er selvsagt Kameratskapsaftene i klubben. Jeg lurer på om andre klubber vet hva de går
glipp av, når de har klubbaftener to gang i året.
Det vi gjør er nøkkelen til samhold og glede, sånn litt midt i uka også.
Jeg vil si noen ord om faddere. Nye medlemmer vil fort falle mellom noen stoler hvis vi i klubben ikke
innkluderer dem med en gang. De er viktigere enn oss som kjenner hverandre godt. Si noe om Thor Herman,
Steinar og Guttorm.
Som fadder er du den som skal hjelpe det nye medlemmet til rette. Men det samme gjelder for oss alle.
Innkludere.
Så lenge jeg har vært med og helt sikkert før det, har det vært drivende gode Programkomiteer. Dette er
essensen av hva som foregår rundt oss. Det kan knapt gjøres bedre.
Vi har gode prosjekter. Både Sri Lanka, som vel er forbi for vår del, og Bhutan – familiene. Det hadde vært
greit å få på plass en plan som ville inkludere flere medlemmer, men prosjektet er ideelt og ikke minst lokalt.
Vi har selvsagt endel ting vi må forbedre, selv i denne klubben. Det gjelder først og fremst rekruteringen. Vi
må ta et krafttak og krydre tilværelsen vår med mange nye personligheter. Alle må ta en god titt rundt seg og se
om det er noen der som kunne passe inn sammen med oss. Vi må bli aktive på den fronten.
Er det mulig å få tilbake medlemmer som er medlemmer, men som vi aldri ser?
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Er det mulig å få de som sjelden kommer, til å prioritere oss på en tirsdagskveld?
Synliggjøring og omdømmebygging. To sentrale ord vi bør bite oss merke i . Vi må bli bedre til å selge oss
inn. Vise hvem vi er, hva vi står for og hva vi gjør.
Vi kan begynne med å bruke nåla hver dag. Jeg forteller nesten daglig at jeg er medlem av Rotary og hva vi
holder på med. Og jeg ser det sporer til spørsmål.
En annen sak er at vi kanskje skulle benytte anledningen oftere til å besøke andre klubber. Ikke bare når vi er
utenlands, men også her. Så vet vi hvem som er naboene våre. Jeg har hatt gleden av å delta på 75-års jubileet til
Porsgrunn Rotary klubb, selv om jeg måtte holde tale. Jeg kjenner at det er en dørstokkmil som må forseres for å
gå på møte i en annen klubb. Men det er bare mentalt. Bare se på hvor snille og hyggelige vi er når vi får besøk.
Jeg tror at de andre klubbene er likedan.
Økonomi. I disse krisetider... Jeg ser at vi må styrke økonomien vår. Vi hangler igjennom. Det koster å være
kar, særlig med Bill Gates på banen. Vi skal se på tiltak som kan bidra til å få inn klingende mynt. Vi trenger
kreative ideer og oppbrettede ermer. Også skal Rolf Gunnar få styre med sikker hånd som han alltid har gjort.
Og det med skuddarmen..
Veldig mye av Rotary livet handler om Rotary Foundation og jeg tror mange av oss sliter med å henge med i
svingene. Kravene føles større og større. Derfor er det viktig å ha tryggheten i en solid økonomi. Dette har også
mine forgjengere lagt til grunn tidligere.
Kommunikasjon. Alle organisasjoner jeg vet om sliter med dette. Kollaps på kommunikasjonssiden,
informasjonsflyten er ikke tilstedeværende. Vi må opp å gå på nettsiden vår. All info vi trenger i daglig
Rotaryarbeid skal ligge der. Vi må finne det vi trenger å vite. Jeg og flere med meg klarer ikke å lagre stoff i
hjernen veldig lenge. Det er skummelt å skulle stole på at man husker alt.
Men merk dere hvem som er sekretær og innkommende president. De er racere og har tatt noen utfordringer på
strak arm.
Opplæring er også viktig. Jeg har ofte følt i flere sammenhenger at det er bare å hoppe i det, uansett hva du vet
el kan.
Jeg hadde vært medlem i kanskje fire- fem mnd, når jeg første gang måtte representere for Rotary. Det var når
Ulefoss hadde jubileum. ”Det går så greit så”. ”Bare gi gaven og gratulere med jubileet”. Der sto jeg plutselig
ved et flott dekket bord og man forventet en tale fra moderklubben. Slå den. Det gikk greit og jeg har fått gode
venner i Ulefoss Rotary. Men en smule organisasjonsopplæring hadde nok vært på sin plass.
Som innk. President har jeg vært på Pets og skulle ha lært noe om min kommende rolle. Viktig info som
presidentens gjøren og laden. Dette var så å si utelatt. Mine læremestere har vært dere Past presidenter. Og jeg
tror jeg må få anledning til å kunne spørre.
Jeg tror læringen må baseres her i klubben først.
Ellers står mye informasjon både på nettet og i årboka til Rotary

ÅRETS MOTTO ER: (John Kenny)
The future of Rotary is in your hands.
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Rotarys formål:
Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen
til:
1) Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.
2) Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver rotarianers yrke
som mulighet til å gagne samfunnet.

3) Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv.
4) Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av
personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre.

4 – spørsmålsprøven
Om saker vi tenker, sier og gjør:
1) Er det sant?
2) Er det rettferdig overfor alle det angår?

3) Vil det skape forståelse og bedre vennskap?
4) Vil det være til det beste for alle det angår?
------------------------------------------------------------------------------------------------Kjære Harald. Du har dratt meg med det siste året og gjort at jeg har modnet til oppgaven som president, håper
jeg.
Du skal ha takk for den innsatsen du har gjort som president i klubben.
Kjære Lasse.
Gratulerer med vel overstått 80 årsdag 19 aug.
Tusen takk til alle som har vært med å dra lasset og virkelig bidratt.
Og jeg ønsker alle et godt Rotary år, der vi alle har gjort og skal fortsette å gjøre noe fordi fremtiden er i våre
hender.

Takk for oppmerksomheten.
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1.

Gimsøy RKs planer og mål for 09/10
GUVERNØR BESØK 2009-2010
Klubb____________________
Dato____________________
SAMTALEPLAN KLUBB-STYRE/ASSEMBLY

0. Forventninger til møtet
 DG/AG:
o Forståelse av klubben og dens aktiviteter og utvikling
o Sterke sider: Hva kan vi benytte videre som ”Best practice”-referanser/råd?
o Forbedringsområder: Hvor trengs støtte/hjelp fra Distriktet? Hva kan vi bidra
med??
 Klubben:
1. Medlemsutvikling
 Antall medlemmer 30.6.2009
 Kvinneandel
 Gjennomsnittsalder
 Tilgang/avgang i 2008/2009
 Antatt avgang i 2009/10 + Mål opptak 2009/10
 Mål medlemsantall 31.3.2010
 Rekruttering
o Planlagte tiltak
o Ønske om ideer/støtte?
 Informasjon til nye medlemmer, Oppfølging?
 Kontingent= ?
Inkluderer??
 Hjemmesiden (status/mål for bruk/planer)
2. TRF bidrag
 Bidrag End polio: Hvordan skaffe (over kontingent?/intern innsamling/eksterne
innsamlings tiltak?
 Annual giving: Beløp planlagt? I kontingent??
 Bruk av autogiro: Antall nå/hvordan få flere med?
3. Ungdomsaktiviteter
 Ungdomsutveksling: Status/planer
 GSE/Round trip etc.
 Rotaract
 RYLA
 Annet (f.eks. Ungt Entrepenørskap)
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3. Internasjonale aktiviteter
 Prosjekter nylig gjennomført/under arbeid
o Litauen?
o Vann, Sanitær, Hygiene (WASH)?
o Andre?
o Erfaring/råd til andre klubber
 Nye planer
o Behov/ønsker om finansiering TRF (MG/DDF)
o Annet? Involvering distrikt ønsker?
4. Lokale aktiviteter/PR
 Lokale prosjekter
 Utnyttelse av dette i lokalpresse
 Bruk av Rotary Norden (internt/eksternt)
 Klubbens hjemmeside (mål/potensial)
 Brukes ukebrev?
 Annen kommunikasjon ønsket fra distriktet
5. Utvikling fremtidige klubbledere
 Planer/ønsker
6. Annet?

Side 8 av 19

Gimsøy Rotary Klubb, Skien

3. Organisasjonskart for Gimsøy Rotary

Gimsøy Rotaryklubb 09/10

Distrikt 2290

Styret
Sissel Bergby,P
Knut Rutlin, seretær
Rolf Momrak, kasserer
Arne Kristiansen, PE
Eivind Bjørnsen
Gudbrand Bolstad
Arne Jan Midgaard
Steinar Solberg
Harald Hasleberg

Valgkomité
Harald Hasleberg
Arve Andreassen
Tore Bakken

Administrasjonskomité
Arne Kristiansen

Kommunikasjonsskomité
Gudbrand Bolstad

Medlemskomité
Steinar Solberg

Servicekomité
Eivind Bjørnsen

TRF-komité
Arne Jan Midgaard

Fest, møter og arrangement
Gørild Olavson
Arne Jan Midgaard
Jorge Rengifo
Jørn Adolfsen
John Erik Helland
Stein Bernt Helland

Referater/arkiv
Ragnar Haraldsen
Sigurd Becker
Ragnar Holtskog

Klassifikasjon, nye
medlemmer
Reidar Solberg
Lasse Folkestad
Jan Alfsen
Thor Pedersen
Jorge Rengifo

Prosjekter
Thor Herman Thorsen
Gørild Olavson
Guttorm Liebe
Thormod Lunde
Thorbjørn Solberg

Prosjektfinansiering
Svein Hermansen
Tore Kittilsen
Morten immerstein
Kari Lise Holmberg

Informasjon, internt/
eksternt
Lasse Haraldsen
Arnfinn Hamberg
Program
Tore Bakken
Bjørn Egeberg
Hilde Wang Hansen
Harald Hasleberg

Medlemsutvikling/
opplæring R-skole
Arve Andreassen
Ørjan Didriksen
Thor Pedersen
Jorge Rengifo
Nils Petter Svanholm

Huskomite
Kåre Heimholt
Frode Vehn Evensen
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ungdomsutveksling
Hilde Wang Hansen
Thore Mogen
Magne Waskaas
Reidar Norstein
Kjell Gisholt
Arvid Guddal
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4.

Administrasjonskomiteens planer

Administrasjonskomiteens planer.
Adm. Komite : Se org. Kartet.
Administrasjonskomite.
Administrasjonskomiteens målsetting er å opprettholde det gode arbeidet som legges ned i de
underliggende komiteer. Et av hovedbudskapene er å få komitemedlemmene til å øke aktiviteten og å
arbeide mer på tvers av komiteene. Et annet satsingsområde som blir vektlagt er å beholde
medlemmer, oppmøte og rekruttering av nye medlemmer. Det er også utarbeidet en instruks med
ansvarsområde for Programkomiteen og Festkomiteen.
Arne Kristiansen
Leder av Administrasjonskomiteen

Fest, møter og arrangementer :
Festkomiteen er limet som holder Gimsøy Rotary sammen. Det sosiale er svært viktig for å integrere
nye medlemmer, knytte kontakter, gi ett godt miljø og skape tilhørighet blant medlemmene.
Festkomiteen har som formål å stå for sosiale arrangementer ca. en gang pr. mnd., lage kaffe og
nogo attåt på vanlige medlemsmøter, samt å skaffe vin til foredragsholder når det er gjester som
kommer.
Medlemmer: Anne Gørild Olavson
Jørn Adolfsen
Arne Jan Midgaard
Jorge Rengifo
Rolf Gunnar Momrak
Følgende arrangementer skal gjennomføres ut året:
25.08.09
29.09.09
03.11.09
08.12.09

Presidentens aften
Guvenørens aften
Peruiansk aften
Oscars aften

Ovnsbakt ørret m. grønnsaker og poteter
Lammestek m. sjysaus og ovnsbakte poteter
Horge serverer godbiter fra hjemlandet
Julemat m. øl og aquavite

Plan for vår-halvåret er ikke fastsatt enda, men det blir hyggelig lag én tirsdag pr. mnd. Frem til og
med juni, da det er sommeravslutning med grilling og ”olympiade”.
Festkomiteen har som formål å gi pengene tilbake til medlemmene. Dersom vi får ett overskudd, vil vi
subsidiere ett/flere arrangement, evt. gi ett tilskudd til andre prosjekter dersom det er ønskelig.

Anne Gørild Olavson
Leder av Festkomiteen

Rapport fra Programkomiteen:
Programkomiteen består av:
Hilde Wang Hansen
Bjørn Egeberg
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Harald Hasleberg
Tore Bakken (leder)
Dessuten er President Sissel W. Bergby og Visepresident Arne Kristiansen assosierte medlemmer i
komiteen.
Mål og planer
Komiteens mål er å lage gode program på møtene som gir medlemmene lyst til å møte opp.
Programmene skal i god Rotaryånd være en blanding av Rotarystoff, egoforedrag, aktuelle
samfunnssaker fra inn- og utland, oppfølging av klubbens prosjekter samt våre tradisjonsrike og
populære kameratskapsaftener. Planen er å lage ett møteprogram for høst 2009 og et nytt
møteprogram for vår 2010. Vi vil sikre en god oppfølging og gjennomføring av møtene. Ved eventuelle
programendringer har vi en liste med reservetemaer.
Status så langt i perioden
I løpet av mai laget komiteen høstprogrammet. Gjennomføringen til nå har vært meget vellykket med
temaer som egoforedrag, NAV, globalisering og oppsummering av stortingsvalget. Vi ser med
forventning fram til Guvernørens aften.
Om kort tid starter arbeidet med vårprogrammet.
Tore Bakken
Leder Programkomiteen
Rapport fra huskomiteen :
Huskomiteen er felles for Skien-, Gimsøy-, Skien Vest- Rotaryklubber
Medlemmer av komiteen:
Formann: Helge Danielsen, Skien
Sekretær: Eyvind Bjaadal, Skien
Kasserer: Arne Lundsett, Skien Vest
Medlem: Johan Henrik Frøstrup, Skien
”
Dag Tore Hylland Skien Vest
”
Terje Talseth Gundersen
”
Kåre Heimholt, Gimsøy
”
Frode Vehn Evensen
Regnskap og Budsjett :
Kassereren har lagt fram regnskapet for Rotaryåret 2007 – 2008. De samla utgiftene for Rotaryåret
var kr. 140.428,96, herav kr. 129.921,43 i husleie.
Årsaken til den store husleien er at vi Skistredet i tillegg til avtalt husleie måtte betale andel av
fellesutgifter til gårdens drift, noe som i 2007 utgjorde kr. 67.000,-. Dessuten måtte vi betale dobbelt
husleie et par måneder i forbindelse med flyttingen til Baggersgate.
Kassereren påpeker i forbindelse med budsjettet at vi med den nye leieavtalen har god kontroll på
utgiftene. Vi betaler kr. 6000,- pr. mnd i husleie, strøm og oppvarming inkludert.
I tillegg betaler vi kr. 600,- pr måned for rengjøring. Øvrige driftsutgifter er i år stipulert til kr. 12.800,-.
De budsjetterte utgiftene for inneværende Rotaryår blir da kr. 94.000,- som fordeles på klubbene i
forhold til medlemstallet 1. juli. Klubbene har til sammen 127 medlemmer. Dette betyr at hvert medlem
må bidra med kr. 740,16,- til dekning av fellesutgiftene.
Klubb
Ant. Medlemmer
Andel pr. år
Andel pr. kv.
Skien
45
kr. 33.307,09
kr. 8.327,Gimsøy
40
kr.29.606,30
kr. 7.402,Skien V
42
31.086,61
kr. 7.772,Klubbenes kasserere betaler sin andel forskuddsvis til huskomiteens kasserer hvert kvartal.
Regnskap og budsjett blei enstemmig godkjent.
Fordeling av oppgaver mellom klubbene :
Det var enighet om å fordele ansvar for oppgaver i forbindelse drift av lokalene slik:
Skien RK.: Helge Danielsen, ansvar for utleie av lokalene. Eyvind Bjaadal, kontakt med
rengjøringshjelp, innkjøp av vaskemidler, mopper.
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Gimsøy: Kåre Heimholt, ansvar elektrisk installasjon, innkjøp og skifting av lyspærer.
Skien Vest: Dag Tore Hylland, ansvar for å følge opp nødvendige tiltak som lakking av gulv, vasking
av vinduer, vedlikehold av stoler og bord.
Den ansvarlige kan be om hjelp fra andre eventuelt innkalle til dugnad.
Ordensregler :
Det er utarbeid ordensregler for lokalene i Baggersgate. Reglene som blei gjennomgått og godkjent er
hengt opp på oppslagstavla på kjøkkenet.
Kåre Heimholt
Leder av Huskomiteen
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5. Kommunikasjonskomiteens planer
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6. Medlemskomiteens planer.

Formann

Steinar Solberg

Klassifikasjon nye medlemmer

Reidar Solberg
Lasse Folkestad
Jan Alfsen
Thor Pedersen
Jorge Rengifo

Medlemsutvikling/Opplæring R-skole
Arve Andreassen
Ørjan Didriksen
Thor Pedersen
Jorge Rengifo
Nils Petter Svanholm

Vi har som mål å rekruttere minst netto to medlemmer i inneværende periode.
Vi forsøker å bruke medlemmenes nettverk i vårt rekrutteringsarbeid. Vi er også inspirert av
guvernørens forslag om å rekruttere kandidater med innvandrerbakgrunn, da dette vil styrke
klubbens internasjonale engasjement.
Rotaryskolen er allerede i gang ved past president Arve Andreassen som har programansvar .
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7. Servicekomiteens planer
Medlemmer:
Eivind Bjørnsen
Nils Petter Svanholm
Thor Pedersen
Thorbjørn Solberg
Arvid Guddal
Etter flere år med store prosjekter utenlands var det inneværende år et ønske om mindre
prosjekter med lokalt fokus. Styret har i samråd med resten av klubbens medlemmer besluttet
å fokusere på følgende prosjekter:
Få med ikke-møtende rotarianere på møtene.
Klubben sliter med tidligere aktive medlemmer som ikke benytter seg av møteretten sin i
lengre perioder. Komiteen definerer målgruppen og kontakter i samarbeid med
medlemskomitèen de aktuelle medlemmene og prøver å få med disse ved å minne om møter,
tilby skyss og lignende.
Integreringsprosjekt nye landsmenn.
Dette er et veldig spennende prosjekt som dukket opp på et styremøte tidligere i år. Det går ut
på å hjelpe innvandrere i den vanskelige integreringsprosessen. Dette prosjektet har veldig få
begrensninger, og vil utformes underveis gjennom dialog med det lokale innvandrerkontoret i
Skien og en eller flere innvandrerfamilier. Vi ønsker å finne ut hvor de største utfordringene
ligger, og bidra der vi kan. Vi håper gjennom dette prosjektet å bidra til en innføring i
hvordan og hvorfor det norske samfunnet fungerer som det gjør med håp om at den/de
aktuelle familien(e) kan videreføre noe av det til nye familier igjen. Vi håper dette også kan
bidra til å gjøre Rotary og klubben vår kjent for noe positivt i lokalmiljøet, samt at klubbens
medlemmer gjør noe sammen utover det å gå på møte hver tirsdag.
Innvandrerkontoret stiller seg positivt til prosjektet og hjelper oss med å etablere kontakt med
aktuelle familier.

Eivind Bjørnsen
Komitéformann
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8. TRF komiteens planer
Vi fikk dessverre ikke forlenget støtten fra NORAD til vårt store på Sri Lanka. Prosjektet som
gjelder Peter Weeraseker Childrens Home,
er et barnehjem med plass til ca 100 barn i alderen 0 til 18 år. I 2008 ble det derfor kun
overført 3 000 USD. I alt over 4 år er det
oversendt 1 327 000 norske kroner. Dette er penger fra NORAD, Matcing Grant og penger
samlet inn av Gimsøy Rotary.
Planer for 08/09 og fremover.
Klubben har besluttet å støtte barnehjemmet inneværende rotaryår
med ytterliger 3 000 USD. Hvis klubben vedtar det, er det kommitens ønske å fortsette dette
prosjektet. Det vil bli forsøkt å få støtte også fra andre kilder. Det er viktig at alle
medlemmene av klubben er orientert om hva som virkelig er oppnåd
og om arbeidet videre. For å innformere best mulig er det av og til
3-minutter på møtene og det blir foretatt utlodninger for å skaffe penger til barnehjemmet.
Det er også utarbeidet en "Hvitbok" der det blir redgjort for historien så langt. Denne er
spesilt nyttig for nye medlemmer.
Et nytt prosjekt i samarbeid med Servicekomiteen er under planlegging. Det går i korte trekk
ut på å bidra til en bedre integrering av våre nye landsmenn. I den forbindelse vil det bli et
samarbeid med det lokale Innvandrer kontor i Skien. Vi vet at kommunen er gode på sin
innvandrerpoltikk, Men kontakt med kotoret bekrefter at de er iteressert i et slikt inititiv for
ytterligere
å få til en enda bedre integrering. Vi regner med at dette vil være endelig avklart før
Guvenørens besøk.
Thor-Herman Thorsen
Leder TRF-komiteen
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9. Økonomi og budsjett
Budsjett Gimsøy Rotary 1.juli 2009 til 30. juni 2010

Rotary int.

kr.22.500,00

D-2290

kr.24.200,00

Gebyrer

kr.

Gaver

kr. 2.000,00

Møter/Konferanser

kr.19.000,00

Husleie

kr.30.000,00

Diverse

kr. 5.000,00

100,00

Loddsalg

kr.

Kontigenter

kr. 101.200,00

SUM
Overskudd kr.1,400.00

kr.102.800,00

Skien , 01.09.2009
Kasserer Rolf Momrak

Kasserer
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3.000,00

kr.104.200,00

Gimsøy Rotary Klubb, Skien
Budsjett Gimsøy Rotary 1.juli 2008 til 30. juni 2009

Rotary int.

kr.18.000,00

D-2290

kr.23.000,00

Gebyrer

kr.

Gaver

kr. 1.000,00

Møter/Konferanser

kr.20.000,00

Husleie

kr.38.900.00

Diverse

kr. 3.000,00

100,00

kr. 1.400,00

Loddsalg

kr. 6.000,00

Kontigenter

kr. 96.600,00

SUM

kr.104.000,00

Overskudd kr.200,00
Skien , 01.10.2008
Kasserer Rolf Momrak
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