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Fremmøte siste måned har vært:   60% 

 

Følgende har hatt 100% fremmøte: Dag, Christian, Jostein, Walter, Willy, Gunnar, 

Rolf, Stig, Kenneth, Ingolv, Petter og Astrid. 

 

 

Vi gratulerer i neste måned:  

 

 

  8. Odd Petter  47  år 

21. Jostein  75  « . 

 

 

 

Programmet har i den forløpne måned vært: 

 
 

Desember 

 2.  VPB  v/ Vidar Trellevik som presenterer VPB og oppgaver han har gjennomført for    

media.  Les mer her 

 7.  De som er herre over egen tid 

 9.  Julemøte i Torgstuen, Åsane kirke 

16.  Komitemøter 

 

 

Program for neste måned: 

 

Januar 

 

  4.  De som er herre over egen tid 

  6.  Pratemøte / internasjonal komite.   

  9.  Rotary 110 års feiring i Håkonshallen.  Veena gir oss informasjon om rrangementet  

13.  Tertnes skolemusikk korps, suveren aktør i Åsane,  v/leder Ingunn Bratland 

20.  Pratemøte – rekruttering nye medlemmer 

22.  Nyttårsballuba 

27.  Komitemøter.  Revitalisering av Egoforedrag 2  v/ Arne og Rolf 

 

 

 

 

I desember var det 12 medlemmer som hadde 100% fremmøte.  Så vidt redaktøren vet må 

dette være rekorder.  Flott avslutning på året.  La oss fortsette slik i 2016.  Takk for i år og 

Godt nytt År. 

 

 

 

 

http://www.vpb.no/


 

 

 

 

 

 

Møtereferat: 02.12.2015 

Tilstede: Klubbens medlemmer m/ledsagere 

 

Klubbsaker: Knut Per orienterte om at turen til Bratislava kan bli  vanskelig å få 

gjennomført.  Dette p.g.a. mye konferanser og kongresser på aktuelt tidspunkt. 

Turkomiteen arbeider derfor med en tur til Lichfield /London i 2016. 

 

3 minutter: Tor holdt et sterkt innlegg om hvor viktig klubben er for ham og at han på 

tross av mye fravær  holder fast på fellesskapet i klubben som han vil være en del av. 

 

Bjørn introduserte dagens foredragsholder Vidar Trellevik. 

Trellevik, som er født og oppvokst i Morvik, ga oss et interessant innblikk i sin fotograf- 

og filmkarriere under tittelen «Fra Morvik til Hollywood». 

Han begynte som lærling hos Hans Jørgen Brun i Bergen tidlig på 70 tallet. 

Etter flere år som fotograf startet han lokalstasjonen TV Bergen. 

Gjennom sitt firma VPB Media har han hatt flere oppdrag fra ulike filmprodusenter, bl. 

a. et større tysk selskap, hvor vi også fikk se bilder. 

Videre har han hatt diverse oppdrag fra NRK- herunder lørdagsunderholdning. 

Han driver også kursing innenfor mediateknikk bl.a. prestasjonstrening. 

 

Møte ble avsluttet med vinlotteri 

 

Ref: Gunnar 

 

 

Referat fra klubbmøte i Åsane Rotaryklubb 16.12.15. 
President Willy ønsket velkommen. 

Elisabeth hadde 3-minutter og orienterte om nye skatteregler for lån fra aksjeselskap til 

aksjonærer eller nærstående. Konklusjon. Ikke lån penger i AS du er aksjonær i, eller 

med AS som garantist. 

Astrid orienterte om tur på Telleviksfjellet sammen med Åsane Tidene, Håkon og deler 

av dugnadsgjengen. Artikkel i Åsane Tidene om de nye klopper/broer på fjellet, 

kommer sannsynligvis i siste uke i desember. Konklusjon: Vår støtte til prosjektet er vel 

anvendt.  

Ingolv orienterte om sin siste tur til USA. Rotaryklubben han besøker i USA har hatt 

besøk av en utvekslingsstudent fra Norge (Georgia Rotary Student Program). Ingolv har 

hatt flere møter med studenten også utenfor Rotary. 

Arne orienterte om tur i 2016, som blir til England/Litchfield.  12 medlemmer meddelte 

umiddelbart sin interesse for å delta. Komité for turen: Knut Per, Arne, Petter. 

Birger (revisor) gjennomgikk resultatregnskapet, balansen og revisors beretning for 

2014/15, som viser et overskudd på NOK 167 077. Overskuddet kan tilskrives 

Bingopenger og overskudd ved Distriktskonferanse/Pets. Egenkapitalen er NOK 

457.763, hvorav NOK 178.422 er avsatt til gaver. 

Gunnar (innkommende president) presenterte det nye styret og komitélederne (se egen 

utsendelse). 

Referent. Knut  
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