
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV JUNI 2019 

KLUBBMØTE   03.06.19 

3 min:  

Vidar snakket i sin 3-minutter om vinturer i regi av klubben. Det har så langt vært arrangert tre turer 

og at han vurderer å arrangere ny tur i april 2020 til Verona. Han ba styret se på om det lar seg gjøre 

å få til dette ifm en langhelg. 

 

Dagens tema: Yrkesforedrag v/Tore Dalen Thunestvedt 

Tore ga oss en interessant presentasjon av sin yrkeskarriere som i stor grad har vært i knyttet til 
transport/logistikk og beslektet aktivitet. 

Han har lang erfaring som langtransportsjåfør både hos Haukedal Transport og hos Jan 
Stamneshagen. Han har i perioder også jobbet innen ledelse, salg og undervisning i selskapene 
CRAMO, Jungheinrich Trucksalg og Vestland Kompetanse. Han arbeider nå som selvstendig konsulent 
med tjenester rettet mot transport og logistikk. 

Han er engasjert i to nye prosjekt: 
-ENOVA-støtte til energiriktig kjøring av lastebiler 
-Oppstart av kontor i Bergen for Norsk Trafikksikring.  

 
Annen info 
Jon orienterte om at det hadde vært tynt fremmøte på dugnaden i sansehagen 

Referent: Trond 

MØTEFRI 10.06.19 (2.PINSEDAG) 

 

KLUBBMØTE 17.06.19 

Dagens tema: Blåtur 
Oppmøte ved Øyrane, der vi tok plass i flott veteranbuss med Trond Tunes ved rattet. Deretter av 
gårde mot ukjent mål. Spennande tur, som ikkje berre gjekk på motorveg, førte oss først til 
Pizzabakeren Meland. Dette er ein del av Bente og Bjørn Ove sitt nye paradis, der Bente driv 
restauranten, mens Bjørn Ove har sett opp både restaurantbygget og hytta deira der ute. På 
restauranten fekk vi ein forsmak på maten for kvelden, med heilt nyutvikla kvitløks brød. Nydeleg! 
Deretter vidare til det som viste seg å vera den flotte hytta til Bente og Bjørn Ove. Der var det god 
plass til ein rotaryklubb! Og vi nytte reker og gode vinar. 



  

Terrassen hadde faktisk plass til både ein rotaryklubb og eit postkor. Posten koret dukka plutseleg 
opp (var det ryktet som hadde gått?) og underheldt med storslått repertoar, musikalitet og innleving. 
Dette vart ein kveld vi lever lenge på, med same fine bussen tilbake. 

Referent:  Aksel   

 

KLUBBMØTE 24.06.19 

3 min:  

3-minutter var ved Aksel S som snakket om rotasjon (Rotary) siden det i dag var presidentskifte. 

En går og en ny tar over. Rotasjon er en god ting da stillstand fører til forfall. 

 

Dagens tema: Presidenstskifte 

Avtroppende president Jon H takker av som president og takker for et flott år. Han nevnte Distrikts-
konferansen på Voss, et arrangement vår klubb hadde ansvar for, som et høydepunkt. Han takket for 
innsatsen til alle i den forbindelse. Konferansen ble et flott arrangement som høstet mange gode ord 
fra deltakerne i distriktet. 

Undervisningsmessen ble også dette året et vellykket arrangement, og han takket alle for flott 
innsats. 

Klubben har siste år fått 3 nye medlemmer 

Vibeke Myhren ble innsatt som ny president for året 2019-2020. Hun vil videreføre det gode arbeid 
som er lagt ned og de gode rutiner som er plass. Hennes ønske for året er bla at vi skal få en eller 
flere utvekslingsstudenter fra klubben.  

 
Annen info 
Avtroppende guvernør Arild D hilste klubben og takket for all tillit og støtte han har hatt i sitt år som 

guvernør. 

 

Referent: Torstein  

 


