
                                                                                       

 

ÅRSMELDING 

ØRSKOG ROTARYKLUBB JULI 2015 – JUNI 2016 

 

Ørskog Rotaryklubb har i dette året hatt ukentlige møter med inviterte foredragsholdere og 

selvfølgelig presidentens møte som første møte i hver måned. 

Presidentskiftet ved starten av året var 30.juni 2015 hvor undertegnede tiltrådte som 

president i klubben.  Mitt år som president ble avsluttet 13.6.2016 med en minneverdig 

avslutning på Fjellstova på Ørskogfjellet. Presidentskiftet ble foretatt så tidlig i juni grunnet 

at flere i klubben skulle reise bort i siste halvdel av juni måned. Det var svært gledelig at 

begge våre æresmedlemmer, nesten samtlige medlemmer m/partnere stilte opp denne 

kvelden, og jeg er svært glad for denne oppslutningen. 

Vi fikk besøk av guvernøren og AG allerede 25.8.15, bare 2 uker etter at vi startet opp etter 

ferien.  

Det har i løpet av året vært avholdt 2 organiserte dugnader i rotaryåret og videre ble det 

holdt en dugnad den 11.7.16 for å få utført nødvendig arbeid inne på Gamlebanken før vi tok 

sommerferie. 

Programkomiteen har vært svært aktiv med å legge til rette for bedriftsbesøk, og vi har hatt 

til sammen 7 bedriftsbesøk som har vært i egen kommune og nabokommunene. Jeg er svært 

glad for den oppslutning som har vært av medlemmene på disse bedriftsbesøkene.   

Vi har hatt 3 klubbkvelder med sosialt samvær med god mat. Det var fårikålkveld i slutten av 

oktober, førjulskveld siste møtet før jul med medbragte retter og til slutt torskeaften i mars 

måned med besøk av AG Harald Tronstad. 

Vi arrangerte den årlige «Eldrefesten» den 11.4.16  og Ørskog sparebanken opplyste i den 

anledning at de ville slutte med «Den Gyldne spaserstokk», da oppslutningen fra 

pensjonistene i bygda var svært lav.  

Den 28.5.16 deltok vi med stand på Ørskogdagene, og vi informerte om Rotary og solgte 

lodd i vårt «Bunadslotteri» som kom i stand etter at vi fikk en herrebunad i gave fra Anita’s 

systue i forbindelse med vårt bedriftsbesøk der. All inntekt fra dette lotteriet skal gå til  

Polio+. Dette lotteriet skal trekkes 31.10.2016. Vi arrangerte den 19.6. «Poliomarsj» på 

Ørskogfjellet i samarbeid med Vestnes Rotaryklubb for andre år på rad. Inntektene fra dette 

arrangementet gikk også til Polio+. 

 

http://www.rotary.no/


MEDLEMSREKRUTTERING 

Dette området har vært et prioritert felt fra min side, og det er derfor svært gledelig at vi på 

det første møtet i 2016 kunne ta opp 3 nye medlemmer, alle i aldersgruppen 40-60 år. Det 

var Janette O.Steinvik, Heidi K. Roset og Theo Baas,  og de er alle 3 plassert i hver sine 

komiteer og har allerede bidratt med nye innspill på forskjellige området. Velkommen. 

Ett medlem har i løpet av året meldt seg ut av klubben, og dette er selvsagt beklagelig. 

 

ØRSKOGKALENDEREN 

Ørskog Rotary og Ørskog Historielag har i samarbeid  også i 2016 utgitt Ørskogkalenderen 

etter samme mal som året før. Frå Rotary deltok Ingeri Madsen og Oddfrid Bell i tillegg til at 

Sigmund Stene også dette året tok seg arbeidet med sponsorer og trykking. 

 

PROSJEKT GAMLEBANKEN 

Det er jevnlig mye arbeid med vedlikehold, renhold og utleie av Gamlebanken. Jeg vil rette 

en takk til alle som har stilt opp, og spesielt til Åse Kristine og Wigdis som har hatt ansvar for 

renhold og utleie. 

 

RYLA 

En kvinnelig ansatt i firmaet Stette Holding AS på Stette deltok dette året på 

lederprogrammet som foregikk i Ulsteinvik, og vi håper også dette året å få på plass en 

kandidat til å delta på dette programmet. 

 

NATTERAVN 

Flere medlemmer fra klubben har stilt opp som natteravn i Ålesund sammen med 

medlemmer fra andre rotaryklubber i 2015/2016, og dette er et viktig bidrag til et tryggere 

uteliv i Ålesund. En takk til de som stilte opp på disse nettene. 

 

MATOMBRINGING 

5-6 medlemmer i klubben har gjennom året deltatt i dette arbeidet, som går ut på å kjøre ut 

mat fra kjøkkenet på sjukeheimen til hjemmeboende eldre i kommunen. Inntektene fra 

kjøregodtgjørelsen blir i sin helhet gitt til Rotary Foudation(TRF), og arbeidet utføres ellers 

på dugnadsbasis. 

                                                                   Ivar Holmeide/ president 2015/16 



 

 

 


