
Klubbmøte nr. 15 2019 Gauldal Rotary 7.10.2019 

Til stede: Jens Haugen, Jarle Jøsok, Arnfinn Aakerli, Harald Rognes, Olav Kjøtrød, Tor 

Flagestad, Jens Haugen, Frank Røym , dvs. 8 medl.  

 

1. Klubbens president åpnet møtet og ønsket velkommen.  

2. 3-min. ved John 

Referat fra et program med Harald Reppesgård på radio i dag. 

Krigshandlinger i juni- juli 1945 i Forellhogna-området. Handlingene har vært lite 

kjent. Fredning av Hogna-området, med de store konsekvensene det har medført. 

Greta Tunberg har engasjert seg i klima-debatten. Et barn- bakgrunn- hva ligger bak: 

Reppesgård: Klimadebatten. Brukes hun for øk. interesser? Litt skummelt. Hvor blir 

det av sunn fornuft? Hvilken fremtid kan vi forvente oss? 

3. Mulighetsstudie for utbygging av Frøset boligfelt på Støren, ved Jarle Jøsok 

Øverst i Frøset-lia. Kommuneplanen for Støren er nå ute til høring. Siden 2005 er det 

nesten ikke bygd eneboliger eller tomannsboliger.  Økning på rekkehus og 

blokkboliger. Vi har for mange boliger i forhold til antall innbyggere nå. Prognoser 

som er utarbeidet, bl.a. av Statistisk Sentralbyrå, viser betydelig økning av folketallet 

på Støren i årene femover. Viktig å ha tomter/boliger til salgs for å få nye innbyggere. 

Byggestart vinter/vår 2021. Temaet utløste mange kommentarer fra medlemmene, 

så dette ble interessant. Tusen takk til Jarle Jøsok 

4. Kaffe og loddsalg 

Loddsalget gav kr.290,- i salg. Vinner av gavekort kr. 100,- ble Tor Flagestad. 

Trekningen ble foretatt av Ragnar, som nå er i Platanias på Kreta. 

5. Klubbsaker 

- Kalenderprosjektet 

o Kalenderen er klar og sendes trykkeriet i l. a. et par dager for korrektur 

o Frivilligsentralen får tildelt 250 kalendere for salg.  

o Salget må organiseres mellom Rotary og Frivilligsentralen 

- Info om Distriktskonferansen på Røros 20.-22.9.2019. Jens og Arnfinn informerte. 

- Ryla på Stjørdal 1. – 3.11.2019. Invitasjon med påmeldings frist 17.10.19. 

- Program for de fire siste møtene i 2019. 

 

Soknedal 7.10.2019 

Arnfinn Aakerli/sekr. 

 

 


