Referat fra møte i OF klubben Tres Encadenados 14.11.2012 kl.19.00 på
Terraza Mar.
Tilstede 32 ordensmedlemmer inklusiv æresmedlem Br. Ivar Fredriksen
Søster leder åpnet møte på forskriftmessig riktig måte og ønsket alle velkommen.
Br. Sekretær leste opp listen over klubbens ledelse.
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 ”Om å bry seg”, at du tek eit initiativ og bryr deg om ein ven som slit.
Einsemd er så vanskeleg å snakke om. Ta på deg dei ”gode brillene” når du går ut og møter dagen. Kanskje
oppdagar du einkvan som blir inderlig glad for å bli sett av deg…..
Protokoll fra forrige møte:
Br.sekretær leste opp protokollen fra forrige møte som ble godkjent.
Regninger utbetaling:
Br.kasserer hadde 1 regning til utbetaling på Euro 7,00 som ble godkjent for utbetaling.
Presentasjon av brødre og søstre som besøker klubben for første gang.
Det var 1 ordensmedlem som besøkte klubben for første gang. Han kom fra loge nr. 54 Lofotkjeden, Svolvær.
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 samt 1 av klubbens medlemmer.
S.leder takket for hilsninger og sendte hilsen tilbake fra klubben.
Til beste for klubben:
Br. Gunnar Celius overrakte Vimpel fra loge nr. 55 Varanger, Kirkenes.
Sø. leder takket for vimpelen, som hun satte stor pris på og bad han hilse hjem til klubben i Kirkenes.
Sø. leder opplyste at hun manglet assistent for musikkansvarlig br. Per Strøm og stilte spørsmål om det var noen
i klubben som kunne ta på seg dette vervet.
Fødselsdags gratulasjoner:
S.leder opplyste at sø. Inger Annie Lorentsen Fjell har bursdag 15.11.12. Sø. leder overbringet klubbens
gratulasjon.
Klubbens medl.skap:
Br. Kasserer orienterte om klubbens medlemsskap.
Etisk post:
Bror Tor-Erik Sundby holdt et innlegg om tema ”Trøst”.
Søster leder takket br. Tor-Erik Sundby for et tankevekkende innlegg til etisk post.
Sø. leder avsluttet så den rituelle del av møtet kl. 19.35 og ønsket alle velkommen til den sosiale del av
medlemsmøtet med bespisning og hyggelig samvær.
24 av de fremmøtte inklusiv ledsagere deltok under den sosiale del av møtet hvor det ble servert kokt torsk.
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Maten smakte godt i hyggelig samvær.
Nestleder avsluttet møtet kl. 21.30 og ønsket alle vel hjem.

Robert Hurlen
-sekretær-
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