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Røyken Rotaryklubb 

Referat fra klubbmøtet 09.01.2023 
 
 
 
Til stede: 
Presidenten ønsket alle de fremmøtte et godt nyttår. 
Hele 20 medlemmer var tilstede og således var møtet formelt beslutningsdyktig mht. 
gjennomføring av et årsmøte med valg av styre og komitemedlemmer for Rotary-året 
2023/2024. 

Referat: 
3-minutt v/ Per Anders Østerholdt 
Per Anders tok utgangspunktet i DSB - direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - sitt 
opplegg for privatpersoners krav til å ha et beredskapslager i sine hjem som skal dekke 
grunnleggende behov i tre døgn. 

Som styreformann i et boligsameie var han spesielt opptatt av å tilrettelegge for og gjennom-
føre en løsning for oppvarming av leilighetene som bare har elektrisitet som 
oppvarmingskilde i tilfelle en nødsituasjon. Svært få av beboerne hadde vurdert denne 
problemstillingen. 

De konkluderte med at gass var et godt alternativ men da kom spørsmålet om etterlevelse av 
DSB sine krav til oppbevaring av gass i leiligheter. 

Regelverket tilsier maksimalt 55 liter propan ( 2 x 11 kg beholdere) i en boenhet og i utvendig 
bod/garasje  maksimalt 90 liter. Problemet her var at leiligheten ikke hadde innvendige boder 
samt at det var felles garasjeanlegg i kjelleren som kunne muliggjøre oppbevaringen der. I 
tillegg hadde alle leiligheten terrasse. 

De hadde også vært i kontakt med kommunen, men de hadde ikke noen spesielle krav utover 
det som fremkom i DSB. Konklusjonen var at styret måtte jobbe videre med saken og finne en 
praktisk og "korrekt" løsning. 

Valg av styre og komitemedlemmer for Rotary-året 2023/2024 

Presidenten innledet til diskusjon om og ansvaret vi alle har til å være villig til å påta oss verv i 
klubben og muligheten til å gjennomføre et formelt valg på dette møtet. 

Sigmund Fauske som er innkommende president i år og tiltrer som president fra 01-07-2023 
for året 2023/2024 sa seg også villig til å ta et år til, nemlig som president for året 2024/2025. 

Basert på diskusjon og forespørsler ble i tillegg følgende styre valgt for Rotaryåret 2023/2024. 

Innkommende president         Sigmund Fauske 
Sekretær                      Arnulv Lemme 
Kasserer                      Ivar Østlie 
Revisor                       Arnulv Lemme 



Side 2 av 2 
 

I tillegg ble oversikten for de forskjellige komiteer i klubben gjennomgått. Noen av komiteene 
ble umiddelbart oppdatert. Det ble imidlertid påpekt behov for å gjennomføre noen endringer 
senere. Det ble således konkludert med at denne listen kunne ajourføres i løpet av våren 2023 
og sammensetningen endres etter forespørsel fra nåværende president og innkommende 
president slik at komiteene var klare for tiltredelse fra 1. juli. 

Markedsføring av Rotary ifm. kjente eksterne foredragsholdere 
Medlem i programkomiteen Per Erik Horsle tok opp muligheten til å markedsføre klubben i 
lokalsamfunnet og for mulige nye medlemmer i forbindelse med møter med foredrag av 
kjente eksterne foredragsholdere. Han nevnte særlig foredraget 24. april om Ukrainakrigen av 
professor og oberstløytnant Tormod Heier. Det ble konkludert med at en bred markedsføring 
av dette møte ville være ønskelig og måtte følges opp videre også om behov for bruk av 
storsalen. 
 
Referent: Arnulv Lemme 


