
Referat fra klubbmøte i Gauldal Rotary  20.5.2019  (Møte 9) 

Til stede av medl. : Jens, Eli, Per Olav, Magne, Ragnar, Per R., Arnfinn, Harald, Jarle, John, Olav, Tor, 

dvs. 12 medlemmer. I tillegg deltok Jens Aune som vår gjest. Totalt 13 pers. 

1. Åpning 

President Jens åpnet møtet og ønsket vel møtt, spesielt til kveldens gjest Jens Aune. 

2. 3-min. ved Eli 

3. 3-min. ved Per Olav. 

Per Olav snakket om stormakten Kina, og endring av synet på Kina fra andre hold. 

Kina ble sett på som verdens fyrtårn, og som det perfekte samfunn. Den politiske 

venstresiden jublet.  

Nå har dette endret seg, ikke minst i synet på menneskerettigheter. Kinas forhold til 

mange andre nasjoner har blitt mer anstrengt. 

4. Kveldens foredrag var «Kirkereformen», ved kirkeverge og medlem av Gauldal 

Rotary, Eli Ødegård 

Den norske kirke er inne i en sterk endringsprosess. Eli beskrev den som den største 

endringen siden Reformasjonen. Stat og kirke skilles, og kirken går fra å være 

statsstyrt til å bli folkestyrt, med et nytt lovverk som grunnlag. Dnk blir et rent 

trossamfunn der Kirkerådet vil bestemme det meste. Sterke krefter ønsker at vi skal 

tilbake til embetsverket. En av følgene vil bli at de bl.a. vil styre kirkevergene. 

Samtidig vil de ta styringen av store verdier som ligger i «Opplysningsvesenets fond». 

5. Kaffe/loddsalg 

Solgt 46 lodd, totalt 460 kr. Vinner: Jarle 

6. Klubbsaker 

- Organisering av kalendersalget 

Det er ønskelig at vi skaffer oss et eksternt salgsapparat som står for salget på 

provisjonsbasis. 

Arnfinn kontakter Trude Heggdal på Frivilligsentralen for å høre om muligheten til 

å bistå oss. I den sammenhengen understreket Arnfinn at han er nyvalgt styre- 

leder i FVS, og at han ikke ville ha noen sterke meninger om organiseringen. 

- Sommeravslutningen. 

Det var litt ulike meninger om tidspunktet, men 1.7. ble valgt. Først og fremst 

fordi vi da får besøk av Sverre Loddgård. 

- Jens og Arnfinn deltar i Presidentforum på Orkanger 21. mai. 

- Ryla 1. – 3.11. på Stjørdal. Alle må tenke gjennom om de har aktuelle kandidater. 

- Medlemsverving, alle har et ansvar for den. 

- Søknad fra Støren i.l. – håndballgruppa, søknad om øk. støtte- 

Saken behandles av klubbens styre. 

- Alle ble bedt om å tenke gjennom hva vi kan bruke som stoff til kalenderen. 

Neste møte går som bedriftsbesøk i Soknedal Sparebank mandag 3.6. kl. 19 - 21 

 

Soknedal 31.5.2019./Arnfinn/sekr. 


