
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV OKTOBER 2018 

KLUBBMØTE   01.10.18 

3 min:  

Ingen 3 min. 

 

Dagens tema: Komiteene arbeider   

 
Annen info 
Ingen saker. 
 

Referent: Odd 

KLUBBMØTE   08.10.18 

3 min:  

Guvernøren: Hugs alltid å ha 3 minuttar på klubbmøta! 

 

Dagens tema: Rotary Youth Exchange ved Rolf Thingvold 

God og interessant informasjon om ungdomsutvekslinga, slik den fungerer i praksis. Vårt distrikt har 
få ungdommar som deltek, så vi har noko å strekkja oss etter! God oversikt over kostnader for 
klubben og den enkelte, både for dei som reiser ut, og dei vi tek imot. 

 
Annen info 

4 gjester deltok, ein frå Bergenhus og 3 frå Åsane. 

 

Referent:  Aksel  

KLUBBMØTE   15.10.18 

3 min:  

Ingen 3-minutter. 

 

Dagens tema: Orientering frå komiteene 

Presidenten ønsket velkommen til møtet og det ble servert kake og kaffe som takk for godt 
gjennomført Distriktskonferanse på Voss. Bare positive tilbakemeldinger og kaken smakte utmerket. 
 
Gunvor orienterte fra Servicekomiteen: 
Informerte om Sansehagen som vi ordner og ruster opp hvert år. 
Har god kontroll på TV-aksjonen, men mangler noe bøssebærere. Regner med at dette ordner seg. 



  

Eldrefesten arrangeres andre mandag i januar og planleggingen er i rute. 
 
Leif Harald orienterte fra TRF-komiteen: 
Prosjekt Brasil – her er kjøkken innkjøpt og kursing er i gang. Det er gjennomført 11 kurs, hvert med 
12 deltakere. Her lages mat til eget bruk og til salg. Alt fungerer utmerket. 
Det vil bli lagt ut mer informasjon om dette på våre hjemmesider. 

 

Annen info 

Ingen saker. 

 

Referent:  Torstein  

 

KLUBBMØTE   22.10.18 

3 min:  

Hans A.: Om Charles Holland Duell, sjef for USA sitt patentkontor i mange år, rundt 1900. 

 

Dagens tema: Ost og vin  

Vidar orienterte med eleganse og innsikt om kveldens vinar. Vi andre bidrog på vår måte. 

Med mindre innsikt, men stor innsats. 23 frammøtte medlemmer pluss feller og partnarar. 
 

Annen info 
Gunvor om makalaus innsats på TV aksjonen. Vidar la fram trykkeklart utkast til messeavis, som 
Audun las korrektur på der og då. 
 

Referent:  Aksel 

KLUBBMØTE   29.10.18 

3 min:  

Svein startet med å lese opp et titalls navn på arbeidsinnvandrere som er ansatt i Arbora. Det er en 

trend i tiden at det blir stadig flere internasjonalt ansatte i håndtverksbedrifter i Norge. Svein liker 

ikke trenden, og mener at håndtverksfagene har fått et ufortjent dårlig rykte. Det er stor etterspørsel 

i bransjene, så han håper at trenden vil snu og at flere norske ungdommer vil satse på håndtverksfag 

i fremtiden. 

 

Dagens tema: Val + Status for Arna Idrettspark 

Presidenten som skulle lede valget var fraværende, så valget ble utsatt til neste møte. 

Tore Thorsen orienterte om den forestående ombyggingen av Arna Idrettspark. Dagens anlegg stod 
ferdig i 2010, og det ble snart klart at anlegget ble altfor lite brukt. Det skyldes blant annet at 



  

gressdekket tåler frost og tele dårlig. Man regner at naturlig gressmatte tåler ca 300 brukstimer i 
året, mens kunstgress har det tidoble ca 3000 årlige brukstimer. De forskjellige idrettsgrenene kan i 
liten grad benytte anlegget samtidig, og kastidretter fører til sår og skader på gressmatten. Ideelt sett 
burde fotball og friidrett hatt egne adskilte anlegg, men det er altså bestemt at Arna Idrettspark skal 
bygges om og skal være fellesarena for flere idretter. Anlegget skal også dekke behovet for topp- og 
breddeidrett. Anlegget skal tilfredsstille kravene for toppserien i kvinnefotball hele sesongen, og det 
skal være mulig å spille og trene hele året. 

Ombyggingen er forsinket. Anbudsmateriellet var klart i juni i år, men miljødepartementet kom med 
krav om etablering av en park med vann, broer og hinderløype i tilknytning til anlegget. 

På idrettsanlegget skal gressmatten skiftes ut med kunstgressmatte, og kastfelt for spyd, slegge og 
diskos blir lagt slik at det ikke kommer i konflikt med gressmatten. Trond Mohn finansierer selve 
banen, og kommunen dekker kastfeltet. Tore Thorsen er prosjektleder for kunstgressbanen, og 
Rambøl for resten. Det blir vanningsanlegg på banen. Det legges også ned varmerør under 
banedekket, men selve varmeanlegget blir ikke bygget i denne omgang. Det blir også bygget 2 
oppsamlingskummer for kunstgressgranulat i overvannet fra banen. Anbudspapirene ble sendt ut i 
september, med antatt byggestart i april/mai. Naboene til anlegget blir invitert til informasjonsmøte i 
november. 

 
Annen info 

Hallvard informerte om at messeavisen nå er klar, og vil bli delt ut neste mandag. 

Referent:  Odd 

 


