Referat fra møte i OF klubben Tres Encadenados 28.11.2012 kl.19.00 på
Terraza Mar.
Tilstede 33 ordensmedlemmer.
Søster leder åpnet møte på forskriftmessig riktig måte og ønsket alle velkommen.
Br. Sekretær leste opp listen over klubbens ledelse og æresmedlemmer.
Nestleder sø. Ragnhild Stangvik Olsen og ytre vakt br. Asbjørn Olsen hadde forfall. Sø. Åse Røkenes fungerte
som nestleder.
Søster leder holdt innlegg under tittelen ”Steinkunstneren”. En fortelling om gutten som så steinhuggeren forme
en stor grå stein til en engel. Gutten spurde hvordan viste du at det var en engel inne i steinen?
Vi alminnelige mennesker ser steinene som bare noen store kolosser, men kunstneren har evnen til både å se
mulighetene og forme steinene etter disse.
Thomas Wildey kan sammenlignes med en slik steinkunstner. Han fikk en en stor og verdifull skjønnhet ut av
steinen, og han kalte den for Odd Fellow Ordenen. Nå er det opp til oss Ordensmedlemmer å fortelle omverden
om betydningen av denne skatten. Det er forutsetningen for en fremgang for kunstverket: Odd Fellow Ordenen.
Protokoll fra forrige møte:
Br.sekretær leste opp protokollen fra forrige møte som ble godkjent.
Regninger til utbetaling:
Br.kasserer hadde 2 regninger på rekvisita til utbetaling, sum Euro 71,00
Presentasjon av brødre og søstre som besøker klubben for første gang.
Det var en br. fra loge nr. 77 Nyken, Hadsel, Stokmarknes.
Sø. leder takket for besøket og sendte hilsen hjem til hans loge.
Hilsninger til klubben:
Det var hilsninger til klubben fra forskjellige loger og overmestere.
S.leder takket for hilsninger og sendte hilsen tilbake fra klubben.
Fødselsdags gratulasjoner:
S.leder opplyste at br. Gunnar Celius har bursdag den 01.12 og søster Gunn Fossum har bursdag den 29.11.
Saker til behandling:
-Sø. leder orienterte om julemøtet og opplyste at den som ønsket å delta måtte kontakte leder/nestleder for å
skrive seg listen. Møtet er åpent også for ledsagere.
-Sø. leder refererte også mail fra br. Ivar Fredriksen som er formann i nominasjonsnemnda.
Ut fra klubbens vedtekter, er det følgende verv som er på valg til kommende årsmøte, den 20.febr.2013, og med
funksjonsperiode på 2 år:
-kasserer
-1.varamedlem til styret
-2.varamedlem til styret
-1 revisor
-3 medl. til nominasjonsnemnd. Her bør en være oppmerksom på vedtektenes bestemmelser, at leder av nemnda
skal ha innehatt styreverv.
Nominasjonsnemnda anmoder medlemmene om å være flinke til å komme med forslag, som leveres skriftlig til
en av nominasjonsnemndas medlemmer.
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Klubbens medl.skap:
Br. Kasserer orienterte om klubbens medlemsskap.
Etisk post:
Sø. Peggy Borgersen leste et fint dikt til ettertanke.
Søster leder takket sø. Peggy Borgesen for et tankevekkende dikt til etisk post.
Sø. nestleder oppfordret brødre og søstre til å bidra under etisk post, da det ofte er vanskelig å få noen til å ta på
seg denne oppgaven.
Sø. leder avsluttet så den rituelle del av møtet kl. 19.45 og ønsket alle velkommen til den sosiale del av
medlemsmøtet med bespisning og hyggelig samvær.
28 av de fremmøtte, herav 20 som spiste middag, deltok under den sosiale del av møtet hvor det ble servert
nydelig kokt torsk.
Maten smakte godt i hyggelig samvær.
Nestleder avsluttet møtet kl. 21.15 og ønsket alle vel hjem.

Robert Hurlen
-sekretær-
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