Referat fra møte i OF klubben Tres Encadenados 07.11.2012 kl.19.00 på
Terraza Mar.
Tilstede 42 ordensmedlemmer inklusiv æresmedlem Harald Skjærgård.
Søster leder åpnet møte på forskriftmessig riktig måte og ønsket alle velkommen.
Br. Sekretær leste opp listen over klubbens ledelse.
Sø. leder opplyste at Br. Asle Fredriksen er utnevnt til vikar for inspektør br. Ragnar Thorkildsen som er
sykmeldt. Br. Asle fungerer inntil br. Ragnar er tilbake som inspektør.
Søster Laila Moltu er utnevnt som vikar for indre vakt Kirsten Holbæk Hansen.
Søster leder holdt innlegg under tittelen ”Trivsel” kommunikasjon mellom mennesker. Klubben skal være et sted
hvor man trives. Hvordan kommuniserer vi med hverandre. Har vi tenkt på hvilken makt ordene som vi bruker
har. Det sies at språk skaper virkelighet. Hva gjør ordene med menneskene rundt oss, miljøet og stemningen
rundt oss og ikke minst avsenderen selv? For valg av riktige ord og formuleringer gjør ofte forskjellen på
kvaliteten i en relasjon, forskjellen på god og dårlig stemning. Bruk av positivt ladede ord bekreftende ord åpner
mennesker i stedet for å lukke dem. Det har en helt annen virkning enn negativt ladede ord. Ved å bruke
metaforer og bilder i språket, motiverer og inspirerer vi oss selv og andre.
La oss i klubben være bevisst dette og bruke positive ladede ord.
Protokoll fra forrige møte:
Br.sekretær leste opp protokollen fra forrige møte som ble godkjent.
Regninger utbetaling:
Br.kasserer hadde 3 regninger til utbetaling, sum Euro 186 som ble godkjent for utbetaling.
Presentasjon av brødre og søstre som besøker klubben for første gang.
Det var 8 ordensmedlemmer som besøkte klubben for første gang. De kom fra følgende loger:
To brødre fra loge nr S-61 Karlauagnou fra Skøllefteå, Sverige. En sø. fra loge nr. 58 Gudrun, Levanger. En
søster fra loge nr. 59 Selene, Finnsnes. En søster fra loge nr. 87 Stella Polaris, Bardufoss. En søster fra loge nr.
109 Sildre, Bodø. Videre kom. En bror fra loge nr.110 Istindkjeden, Bardufoss. En bror fra loge nr. 118 Tore
Hund, Harstad.
Sø. leder takket for besøket og sendte hilsninger hjem til de forskjellige loger.
Hilsninger til klubben:
Det var hilsninger til klubben fra forskjellige loger og overmestere samt 2 av klubbens medlemmer.
S.leder takket for hilsninger og sendte hilsen tilbake fra klubben.
Fødselsdags gratulasjoner:
S.leder opplyste at br. Henning Isaksen har bursdag 08.11.12. Sø. leder overbringet klubbens gratulasjon.
Saker til behandling;
Sø. leder orienterte om saker som har vert under behandling i styret: Herunder opplyste hun at Klubben er
underlagt Den Danske Stor Loge, og at vi er pålagt å endre vår norske logo ”de tre kjedeledd” til dansk logo.
Dette vil bli rettet så fort det praktisk mulig å gjennomføre.
Sø leder refererte også innbydelse til 15 års jubileumsfest fra klubben i Torrewieja den 15. febr. 2013. Ingen i
styret hadde meldt sin interesse, men dersom noen av klubbens medlemmer er interesert i å delta ble de
oppfordret til å ta kontakt med sø leder for nærmere informasjon.
Klubbens medl.skap:
Br. Kasserer orienterte om klubbens medlemsskap.
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Etisk post:
Søster Peggy Borgersen holdt et innlegg om tema ” Vær mot andre som du vil andre skal være mot deg og dine”.
Søster leder takket sø. Peggy Borgersen for et tankevekkende innlegg til etisk post.
Sø. leder avsluttet så den rituelle del av møtet kl. 20.00 og ønsket alle velkommen til den sosiale del av
medlemsmøtet med bespisning og hyggelig samvær.
43 av de fremmøtte inklusiv ledsagere deltok under den sosiale del av møtet hvor det ble servert grillmat.
Maten smakte godt i hyggelig samvær.
Nestleder avsluttet møtet kl. 2200 og ønsket alle vel hjem.

Robert Hurlen
-sekretær-
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