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SAKER
•

Utvekslingsstudent
Svein ga en kort orientering om hva det kunne være ønskelig at klubben kunne bidra
med når det gjelder utvekslingsstudent. Totalkostnad for Rotary ble anslått til NOK
40.000,-. Distriktets bidrag ble antydet ville være NOK 10.000,- og Røyken Rotary var i
prinsippet villig til å bidra med NOK 5.000,- under den forutsetning at også andre
klubber ville bidra slik at det nødvendige totalbeløpet ville være oppnådd.
Det er ikke Røyken Rotary’s ansvar å skaffe vertsfamilie.
Kostnader for RYLA ligger allerede inne i budsjettet med NOK 6.000,-

•

Nærstående møter/arrangementer
20.01: Fellesmøte med Raukvin med tema kunstig intelligens
05.02: Vinterkonsert Holmen kirke

•

3-minutter ved Svein
Temaet var rettferdighet. Et hovedpoeng fra Svein’s side var at begrepet var avhengig av
utgangspunktet/referansen for rettferdighet:
• Fremferd iht. moralske prinsipper
• Alle mottar det de fortjener
• Aristoteles; likt, lovmessig, få sin rimelige andel

•
•
•
•
•

Politisk; Betingelser for et rettferdig samfunn, moralske plikter og rettigheter
Marx; Gi etter evne, motta etter behov
Global rettferdighet; Goder fordeles mellom stater
Gjengjeldelsesrettferdighet; Straff og belønning

Dagens foredrag; Elvecruise på Donau ved Ove – fra Donaudeltaet til Wien
Ifølge Ove en blandet opplevelse, men også med sine høydepunkter.
•
•
•
•
•

Fikk dessverre ikke seilt gjennom Donaudeltaet pga. lav vannstand
Bussing i stedet for elvebåt over enkelte strekninger av samme årsak
Ikke utsikt over elvebredden av ditto årsak
Donau ikke blå, men forurenset
Fattigslig og forsøplet på landsbygden i Romania og Bulgaria

•

Fikk se kontrastene i Bucuresti med bla. flotte parker og bulevarder men med
elendighet utenfor
Beograd en moderne og flott storby
Imponerende sluseanlegg
Fri alkohol og god mat på båten

Men

•
•
•

Ble frastjålet penger som var godt gjemt. Ikke mulig å gardere seg mot profesjonelle tyver.

