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Sted:                Havnepuben 

Fremmøte:     34 

Tema:              Presidentskifte 

 

 

Avtroppende president Gunhild ønsket alle hjertelig velkommen til årets rekeaften på 

Havnepuben, spesielt med denne kvelden var at det skulle være presidentskifte. 

For henne personlig hadde dette vært et flott og verdifullt år der hun hadde fått mange fine 

erfaringer og lært klubbens medlemmer bedre å kjenne. 

Hun ønsket også spesielt velkommen til orkesteret «Old Mix», vår egen Lise sammen med to 

medlemmer fra en jazzgruppe på Gjøvik. 

 

Odd Magne fikk åpne kvelden med et dikt han har fått trykt i Rotary Norden, om de eldre 

som en ressurs i klubben vår med humoristisk snert. Flott å ha en egen lyriker! 

 

Gunhild roste og takket alle som hadde bidratt til at vi hadde hatt et fint Rotaryår og at 

klubben hadde fått sin første 3-årige strategiplan. 

Hun vektla at ingen president klarer seg uten et godt støtteapparat i styret og i komiteene og 

at hun hadde hatt flotte folk med seg. 

Hun delte ut blomster og takket alle i styret og komitelderne med personlig hilsener. 

Spesielt takket hun programkomiteen med Inger som leder for et flott programår! 

 



Gunhild foretok en høytidelig markering av presidentskifte. Hun presiserte at vår nye 

president, Arne Mellerud, er ingen førstereisgutt. Han var president første gangen i klubben 

vår i 1990 og distriktsguvernør 1996/97. Han fikk Paul Harris med safir i 2005. Det var med 

stor respekt hun overrakte kjedet og nåla til Arne med hans brede erfaring fra Rotary 

gjennom mange år, og som samtidig er så framtidsrettet i forhold til hvordan han vil utvikle 

klubben videre. Som takk for god støtte gjennom året som var tilbakelagt overrakte hun ei 

flaske med vin, Totningen. 

 

Påtroppende president Arne Mellerud takket for nål og kjede, og mente han nå måtte starte 

året med «å hoppe etter Wirkola», som ikke ville bli lett. Han roste Gunhild for hennes 

fremragende måte å lede på, å delegere, og få alle i samme retning. Han overrakte henne en 

stor rosebukett med 40 roser som ble tatt imot av en rørt president til stående applaus. 

 

Jazzgruppa hadde en flott musikalsk konsert, kjente melodier og låter. Veldig bra! 

 

Rekene og hvitvinen smakte som alltid fortreffelig, og kaffe med softis til slutt var heller ikke 

å forakte. En stor takk til Kalle! 

Alle koste seg i det flotte sommerværet. 

 

 

Marianne   ref. 

 

 

 

 


