
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV JULI 2017 

KLUBBMØTE   03.07.17 

3 min:  

Ingen 3-minutter denne gang pga sommerferie. 

Dagens tema:   
Dette brenner eg for. Presidenten benytta anledningen til å snakke om sitt første prioriterte tema: Vi 

bør bli fleire i klubben! Vi diskuterte dette litt. 

 

Annen info: 

Guvernørbesøk er planlagt 1.november kl 1900 i Eidsvåg. Felles med Åsane Rotaryklubb. 

 

Referent:   

Aksel  

KLUBBMØTE   10.07.17 

3 min:  

Det er ikke satt opp 3 min på sommermøtene. 

Dagens tema:   

Det var ingen som hadde meldt seg med "brennbart stoff" til dagens møte. Dermed ble 
undertegnede (Odd Fosse) oppfordret til å gi en status for byggingen av MCB (Media City Bergen). 
Det er hektisk aktivitet på bygget nå, og fremdriften går etter oppsatt plan. Tirsdag 1 august skal 
arealene offisielt overleveres til leietakerne. UIB og TV2 er de første leietakerne som flytter inn. UIB 
må være på plass til semesterstart i august, og TV2 skal ha fotballsending i nye lokaler fra oppstarten 
av premier league 12 august. 

NRK fellesferierer i juli, og har klargjort for tekniske installasjoner og møblering av arealene fra uke 
31. Odd jobber nå 100% med MCB. Det er fasinerende å se hvordan et såpass stort og komplisert 
byggeprosjekt tar form, og hvordan logistikken og stram styring er helt avgjørende for god fremdrift. 
Det så lenge ut til at avtalte frister skulle overskrides, men nå er vi ganske sikre på at målene nås i 
tide. 

NRK flytter inn helgen 14-15 oktober. Ellers blir det en liten tjuvstart på sendinger fra MCB allerede i 
september. Partilederdebatten før valgdagen skal gå fra det store åpne atriet. Våre installasjoner vil 
ikke være klare til da, så produksjonen skal gjøres med OB buss parkert på Odd Frantzens plass ved 
inngangen. 

Resten av møtet ble pratemøte. 



  

Annen info 

John hilste fra Agnar. Han er kreftsyk og under behandling. Det ser ut til at han responderer bra på 
behandlingen og er på bedringens vei. 

Presidenten meldte at redaksjonskomiteen for messeavisen trenger flere deltakere, og oppfordret 
interesserte til å melde seg. 

Sveinung orienterte om status på bårerommet ved Arna kirke. Det gjenstår noe flislegging og 
malearbeid, og det anslås at manglende midler beløper seg til ca 30.000,-. Presidenten ba Sveinung 
rette en formell forespørsel til klubben som da vil bli behandlet av klubbstyret. 

Referent:   

Odd 

KLUBBMØTE   17.07.17 

3 min:  

Ingen 3-minutter denne gang pga sommerferie. 

Dagens tema:   
Dagens tema var «Dette brenner jeg for». Det var imidlertid ingen som hadde meldt inn at de hadde 

innlegg til dette møtet. 

Annen info 

Det var 11 medlemmer til stede på møtet.  

John Akselberg ga en orientering om den forestående «Round Trip» for tilreisende ungdommer, der 

Arna Rotary Klubb har ansvar for deler av opplegget. 

Hovedansvar for opplegget ligger hos Åsane Rotary Klubb v/Willy Nilsen. I tillegg involveres klubbene 

i Arna, Kvam, Voss og Dale. 

Arna Rotary Klubb er vertskap for de 10 ungdommene, som er i alderen 18-19 år, fredag 25.august. 

Ungdommene blir hentet på Harbour Hotell i Sandviken kl 0930 og fraktet med minibuss til Havrå-

tunet på Osterøy. Det vil bli lunch på Ole Bull-kro på Valestrandsfossen og muligens en omvisning i 

«Bullahuset». Det vil deretter bli grilling og sosialt samvær i «gammen» på 4H-gården på Garnes før 

retur til hotellet. 

John Akselberg og Vibeke Myhren har hovedansvaret fra vår klubb, men vil nok ha behov for bistand 

til innkjøp og grilling på Garnes. 

Referent:   

Trond 



  

KLUBBMØTE   24.07.17 

3 min:  

Ingen 3-minutter denne gang pga sommerferie. 

Dagens tema:   
Presidenten ledet møtet og spurte om noen ville fortelle i plenum om noe de brente for. Det var det 
ikke og derfor ble hele møtet et pratemøte. 
 

Annen info 

15 fremmøtte. 
Vinen gikk til Aksel, som ga den til Vidar. 
 

Referent:   

Audun 

KLUBBMØTE   31.07.17 

3 min:  

Utgikk. 

Dagens tema:   
Pratemøte.  

Annen info 

ArnaBjørnar v/Synnøve fortalte at AB ønsker frivillige til vakter under sitt arrangement ‘Arna 

Sykkelfestival’. Bare å melde seg om noen har tid og lyst. Hun må ha tilbakemelding innen 10.august. 

Anne Britt sender rundskriv til alle. 

 

Referent:   

Arild 


