Odd Fellow Klubben Tres Encanedados hadde møte på
Terreza Mar 30.01.2013 kl 19.00
Tilstede 42 ordensmedlemmer inklusiv æresmedlemmene sø Nelly
Andholm, br harald Skjærgård og br Ivar Fredriksen.
Br Asle Fredriksen fungerte som musikkansvarlig og inspektør.
Sø ldr åpnet møtet på forskriftsmessig riktig måte og ønsket alle
velkommen til dette møtet.
Br sekretær leste opp listen over Klubbens ledelse inklusiv alle
æresmedlemmer.
Sø ldrs innlegg denne gang handlet om å “Ta deg tid”. Hun avsluttet slik
med teksten fra en sang: “Lev ditt liv mens du gjør det. Lev det i stillhet
og storm. Se, fuglene letter mot vinden. I motvind tar livet sin form.”
Br sekretær leste opp protokollen fra møtene 16.01 og 23.01.2013 som
ble godkjent.
Br kasserer hadde regninger på til sammen 214 € som ble godkjent til
utbetaling.
Klubben hadde besøk for første gang av en sø fra loge nr 59 Selene på
Finnsnes og to br fra henholdsvis loge nr 84 De Tre Kjedeledd på
Finnsnes og fra loge nr 152 Fjære i Grimstad.
Det var hilsninger til Klubben fra Stor Sire Morten Buan og fra sø Aase
Røkenes og br Per Strøm. Sø lde takket for hilsningene og sendt en hilsen
tilbake.
Under posten til beste for Klubben ba Sø Berit Skjærgård om ordet utfra
opplysninger i protokoll fra møte av 16. januar hvor det ble referert:
Sø lde har vært i kontakt med den Danske Storsire og hun vil sende over
nødvendige dokumenter for å få en formell godkjennelse av klubben, dens
formål og vedtekter.
Sø Berit Skjørgård opplyste at det ikke kan være korrekt at Klubben er
drevet i alle år uten å være formeldt godkjent.
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Br Ivar Fredriksen hadde blitt fortalt av en tredje person at klubben nå
ville bli formelt godkjent av Den Danske Jurisdiksjon og ba om tillatelse
til å fremføre et historisk utdrag i forbindelse med den formelle stiftelsen
av Klubben De Tre Kjedeledd - Tres Encanedados. Hans konklusjon var
at det ikke kan herske tvil om at Klubben helt fra stiftelsen var godkjent
både av DNS og også av den Danske, som hadde tatt det formelle
ansvaret for Klubben.
Sø. ldr. så det som sitt ansvar som leder at Odd Fellow klubben ble drevet
som en Odd Fellow klubb innen for Ordenen lover og regler og at alle
formaliteter var i orden. Den danske Storsire har pr mail opplyst at det
Danske Jurisdiksion ikke kunne finne noen formell godkjenning av
Klubben. Klubben kunne heller ikke godkjennes før Klubben endre sin
logo på alt materiale som ble brukt både interne og eksterne.
Sø. ldr. minte også om at det var årsmøte om tre uker. Dersom de var
uenig det det arbeid som var gjort for å få Klubben formelt godkjent som
en Odd Fellow klubb av den Danske Jurisdiksion, stilte hun sin plass til
disposisjon.
Det var fødselsdags gratulasjoner til br Per Strøm som fylte 70 år den
01.02.2013 og til br Tor Erik Sundby som fylte 66 år den 02.02.2013.
Sø ldr opplyste at sø Kari Erstad er død ble begravd i dag. Hun ble minnet
med et minutts stillhet.
Br sekretær leste opp protokollen fra styremøtet 21.01.2013.
Br kasserer orienterte om Klubbens medlemskap.
Br Oddbjørn Solberg holdt etisk post der han tok utgangspunkt i
Vennskapsgraden - etterlever vi den? Sø ldr takket for innlegget.
Sø ldr avsluttet deretter denne del av møtet kl 20.00 og ønsket alle vel
møtt oppe i restauranten der det serveres en Kyllingsrett.
Møtet slutt kl 21.30
Oddbjørn J. Solberg
Fungerende sekretær
Referat fra møte i Odd Fellow klubben Tres Encadenados 30. januar 2013

Side 2

