Referat fra Odd Fellow Klubben Tres Encadenados møte
09.01.2013 kl 19.00 på Terraza Mar
Tilstede 28 ordensmedlemmer inklusiv æresmedlemmene sø Nelly
Andholm, br Ivar Fredriksen og br Harald Skjærgård.
Br Oddbjørn Solberg fungerte som sekretær og br Torgeir Eidessen
fungerte som inspektør.
Sø ldr åpnet møtet på forskriftsmessig riktig måte og ønsket alle
velkommen. En spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmet sø Nelly
Andholm.
Br sekr leste opp listen over Klubbens ledelse inkl æresmedlemmene.
Sø ldrs innlegg denne gang handlet om: “Tanker i og om det nye året”.
Hun sa bl a. : La oss ønske det nye året velkommen og ta i mot med glede
de utfordringer som vi vil få i det nye året og husk at alt som ikke
knekker oss gjør oss sterkere. Hun avsluttet med et tankevekkende dikt av
en anonym engelsk poet.
Br sekretær leste opp protokollene fra møtene 28.11.2012 og 05.12.2012
som ble godkjent.
Br kasserer hadde regninger på til sammen 165 eur som ble godkjent til
utbetaling.
Det var til sammen fire sø og br som besøkte Klubben for første gang.
Det var en sø fra loge nr 106 Embla i Kristiansund og en sø fra loge nr 42
Skuld i Larvik. Videre en br fra loge nr 6 Rune i Kristiansund og en br fra
loge nr 120 Colin Archer i Larvik. Sø Birgitta Helen fra loge nr 52
Gunilla Bjelke fra Uppsala i Sverige presenterte seg også selv om hun sa
at hun har vært her tidligere.
Det var hilsen til Klubben med de beste ønsker for det nye året fra Stor
Sire Morten Buan. Det var også Jule og Nyttårs hilsen til Klubben fra den
Danske Storloge.
Æresmedlemmet br Ivar Fredriksen oppfordret medlemmene til å ta
kontakt med nominasjonsnemnda for å stille til valg.
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Fødselsdags gratulasjoner: Sø berit Skjærgård hadde bursdag den
09.01.2013 og ble gratulert av sø ldr.
Sø ldr minnet så om årsmøtet den 20.02.2013 og at saker som
medlemmene ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet må etter vedtektenes § 8
være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Det vil si senest den 30
januar.
Sø ldr informerte om at hjemmesiden nå var godkjent av den Dansk
Jurisdiktion og at oddfellow.dk hadde link til Klubbens hjemmeside. Sø
ldr hadde fått direkte kontakt med den danske Storsire Erling Stenholdt
Poulsen som vil sørge for at Klubbens møteplanen blir trykket i det
danske Odd Fellow bladet. Mail fra Storsire ble referert.
Br kasserer orienterte om Klubbens medlemskap.
Under Etisk post leste Br Sindre Olsbø et dikt av Jacob Sande som het:
DÅ GUD HELD FEST I FJALER.
Sø ldr takket for en fin framføring av diktet.
Sø ldr avsluttet så den rituelle del av møtet kl 19.50 og ønsket alle
velkommen til den sosiale del av medlemsmøtet med bespisning og
hyggelig samvær.
24 deltok på den sosiale del av møtet hvor det ble servert entrecote. Åse
Røkenes ledet møtet som hun avsluttet kl 21.15.

Oddbjørn J. Solberg
Fungerende sekretær
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