
Referat fra teams-klubbmøte Kongsgaard Rotary 24.01.2021 

 

Referent: Hege Boman Grundekjøn 

Deltakere: 15 medlemmer og 1 reflektant. 

 

Dagsorden:  

1. Velkommen ved president.  
2. Gratulasjoner! 
3. Presentasjon av Motitech  lokalt prosjekt 2021 ved president. 
4. Innspill fra medlemmer som deltar i møtet. 
5. Vinlotteri! 
6. Avslutning ved president.  

 

1. President Ingrid ønsket velkommen.  

2. Gratulasjoner. Ingen denne uken.  Medlem Otto Pedersen døde brått 

juleaften, og Ingrid og Oddmund deltok i begravelsen. Presidenten betonet 

viktigheten av at Klubben «ser medlemmene»: Alle må vite at det skal være 

lett å be klubben om hjelp i vanskelige situasjoner. Ove er syk. Svein vil 

kontakte ham og hilse fra oss. 

3. Peeteli-prosjektet i Estland er Klubbens treårige internasjonale prosjekt. 

Presidenten redegjorde for Motitech, som er fremmet som prosjekt to for 

Klubben. Videoer som medlemmene også skal ha fått tilsendt før klubbmøtet, 

ble vist. Demenssenteret i Randesund (eid av Kristiansand kommune) har 

såkalte Motitech-sykler til disposisjon for demente på senteret og 

dagpasienter. Til de motoriserte treningssyklene er det koblet en tv-skjerm 

som kan vise filmer av gatebildet i en rekke byer over hele verden. Den som 

tråkker på sykkelen, tråkker seg gjennom gatebildet på skjermen. En filmlisens 

koster rundt 27.000 kr. mens selve filmen koster kr. 13.000 + mva. Ingrid 

foreslår at Klubben setter av minimum kr. 15.000 til filmpakker til Motitech-

syklene årlig over 3 år, evt. Som et engangstilskudd i 2021.  Uansett bør det 

nedsettes en prosjektkomite for det lokale prosjektet, som utreder 

finansiering, oppfølgning m.v.  

4. Berit vil på et senere møte orientere om markedsføring av Rotary-prosjekter.  

Svein oppfordret alle til å lese siste nr. av Rotary-bladet, som omhandler 

medlemsrekruttering. Les også medlemsskrivet til vår Distriktsguvernør Berit 

Reppesgård som ligger på www.rotary.no Distrikt 2290. 

Ingrid viste til brev fra Njål Gjennestad om Rotarystipend til ungdom og 
invitasjon til ungdom om å delta på nettseminaret “Cities: Urban life in a 
changing world.” 19.-25. juni 2021. Distriktet betaler deltageravgiften, og vi 

http://www.rotary.no/


bes formidle budskapet til elever i 2. og 3. trinn ved vgs. Brevet ble sendt til 
medlemmene sammen med videoen om Motitech.  
Solveig opplyste at det kun er 25 lodd igjen i kunstlotteriet. De som ennå ikke 
har kjøpt/formidlet salg av lodd, oppfordres til å gripe muligheten nå! Trekning 
i lotteriet skjer 13. mars og resultatet av trekningen forkynnes på 
medlemsmøtet 15. mars.  

5. Loddtrekning: vingavekort vunnet av Odd Olav og Thomas.  
 
Øyvind Økland vil kåsere om Afrika-engasjement 1. februar og 
Prosjektkomiteen vil fortelle om Estlandsprosjektet 8. februar.  Datoene er 
endret pga. utsatt sak fra årsmøte 16.11.2020 til 8.02.2021. 
Alle møter i februar er på teams. 
 

 
 

 

 

 


