
 
 

Røyken Rotaryklubb 
Møtereferat fra møtet 24. august 2020 

 
 
Til stede:  
Arne Østlie, Arnulv Lemme, Dagfinn Onshus + Torill, Erik Ax + Berit, Erik 
Fønstelien, Hans Frivold + Victoria, Håvard Magne Tveitane, Ivar Østlie, Kolbein 
Aarnes, Lasse Norhamo + May, Morten Berntzen + Ingeborg, Ove-Mikal Blakset 
+ Grete, Per Anders Østerholt + Elin, Per Olav Leren + Siv, Ragnar Ølstad, 
Steinar Forberg + Shin-Ae, Svein Qvist-Eriksen + Tina 
 
Referat: 
Arrangementet var i storsalen hvor lokalet var innredet med trygg avstand 
mellom alle gjestene.  
 
Ove ønsket velkommen og informerte om mat og drikke og ga ordet videre til 
Svein. Svein ønsket velkommen til gamle og nye medlemmer, med og uten 
følge, og sa det var på tide at Morten fikk kjedet overlevert siden han hadde 
vært president siden 1. juli. Han sa også at covi-19 pandemien hadde vesentlig 
redusert muligheten for å avholde møtene våre. Han sa at vi nå hadde satt i 
verk tiltak som skulle gjøre det mulig å følge programmet framover som 
inneholder mange spennende foredrag. Han overrakte Rotary kjedet til Morten 
som tok ordet. 
 
Morten som nå er President, sa han var ydmyk for oppgaven han overtok. Han 
sa at med de nye medlemmene vi har fått fra Raukvin så er klubben blitt mere 
robust og det blir lettere å fylle alle komiteer og å sikre god drift av klubben. Vi 
har også fått oppgaven i å arrangere seremonien ved bautaen ved Røyken 
kirke og da er det godt å ha med erfaringene som Raukvin har for dette 
arrangementet. Han ønsket oss alle en fin kveld med påfølgende mat og drikke. 
 
Kvelden ble gjennomført i tradisjonell stil med sang og livlig prat på bordene. 
Det var god mat og drikke servert på en trygg måte i disse corona tider. En 
spesiell takk til Siv som igjen medbrakte kake til kaffen. Morten avsluttet 
kvelden med å si takk for i dag og vel hjem. 
 


