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07.06.16  Høegh Eiendom AS: Utbygging av Petersontomta v/ J. E. Kristiansen 
 
 
14.06.16  Presidentskifte 

3-min. Rotary v/Ivar Ernø. -  Ivar minnet om at Jeløy RK nettopp har fylt 45 år, charterdagen var 
9.6.-71. Selv var han med å starte klubben, charterklubb var Moss RK. Han refererte fra jubileumsboken 
fra 40 års-jubileet, og hadde mange gode historier fra klubbens liv og aktiviteter. Han mintes tidl. DG 
Anthon B. Nilsens  motto: ”Bli litt bedre hver dag”. Man kan trygt si at Ivar har vært en bærebjelke i Jeløy 
RK’s historie. 

Så var det presidentskifte. Knut Anders syntes at presidentåret hadde gått fort, og det hadde vært 
moro og givende. KPM’en hadde vært en god rettesnor. Hovedtemaet hadde vært en vital og attraktiv 
klubb for eksisterende og nye medlemmer, noe som var i samsvar med KPM’en. Klubben har økt 
medlemstallet fra 42 til 44, og har i dag også 3 reflektanter. Årets møteprogram hadde hatt høy standard, 
og hadde vært en fin mix av faglige og sosiale møter. Han var svært fornøyd med sitt avgående styre, og 
de av dem som var til stede fikk overrakt blomster. 

Innkommende president, Tore Bollingmo fikk overrakt kjedet av Knut Anders, og takket sistnevnte 
for god innsats. Tore syntes at det forberedende året som nå er gått hadde vært både lærerikt og 
inspirerende. Han ble chartret for 12 år siden med Bjarne Elvsås som fadder, og ville komme tilbake med 
sitt ”valg-program” på ”Presidentens møte” etter sommerferien, men antydet at han ville fokusere på 
frivillig innsats og bidrag i lokalsamfunnet, i tråd med verdenspresidentens motto: ”Rotary serving 
humanity”. Tore overrakte så en stor blomsterbukett til Knut Anders som takk for en god jobb i dette 
rotary-året. 

Per Oscar Saugestad som er avgående AG (assisterende guvernør) takket og berømmet Jeløy RK 
for gode møteprogrammer og godt sosialt miljø, og mente at klubben kom høyt opp på listen over de bedre 
(beste ?) klubbene i distriktet ! 
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