
 

BEKKELAGET  ROTARYKLUBB                             KRØNIKE 1976-1977                                 

President           John Liverud (konstituert)         Sekretær             Kjell Gulbrandsen (kst.)  

Visepresident    Ingen                                         Kasserer             Ingen            

Styremedlem     Ingen                                         Past president    Ingen 

Antall medlemmer pr. 11.05.77    20                   Antall medlemmer pr. 30.06.77    20   

Tilgang             Erik Andersskog, Egil Berg,  

                          Arnold Bogen, Per Bollingmo 

                          Leif Dammerud, Kåre Foss- 

                          um, John Fredriksen, Kjell   

                          Gulbrandsen, Kristen Heum, 

                          Jørgen Højlund-Pedersen, 

                          Odd Einar Johansenn, Eigil 

                          Karoliussen, Per Kollandsrud                    

                          Kåre Laudal, John Liverud,                    

                          Fredrik Michelsen, Anders                             

                          Ottestad, Bernhard Pelou,                           

                          Dag Wold og Bjørn Øslebye.                           

Avgang                 Ingen       

Møtelokale        Diverse Fremmøte-%       Ikke aktuelt 

Spesielle begivenheter/arrangementer/prosjekter 

* 00.00  Rundt årsskiftet 1975-1976 mente styret i Nordstrand RK at tiden var moden for å             

              etablere en ny rotaryklubb med basis nord og øst for eget kjerneområde. Det ble så   

              etter en tid nedsatt en ”fadderkomité” bestående av Roar Antonsen, Gullik Gulliksen  

              og Alf Lotherington. John Liverud (ex Gjøvik RK), som nylig var flyttet tilbake til            

              Nordstrand, påtok seg å lede den nye klubben. Rekrutteringsaktiviteter ble iverksatt. 

* 12.10  Møte hos Liverud med fadderne og tre potensielle medlemmer til stede: Egil Berg, 

              Eigil Karoliussen og Odd Heldre. Målet var charterkravet om 20 medlemmer før  

              nyttår 1977. 

* 02.11  Nytt møte hos Liverud. Status var nå 7 potensielle medlemmer – færre enn håpet. 

* 02.12  På det tredje møtet hos Liverud var 10 potensielle medlemmer til stede samt PDG 

              Leif Koxvoll. Det ble besluttet å starte møtevirksomhet over nyttår og arbeide                          

              videre med rekruttering for å nå charterkravet i løpet av våren. 

* 13.01  Første møte avholdt. Det valgte møtetidspunkt var torsdager kl. 18.30 – 20.00. 

* 00.00  Regelmessige møter ble holdt utover vinteren og våren både privat, på lærerværelset  

              på Brannfjell skole, hvor Kåre Laudal var rektor, og i leide lokaler i Ekeberghuset.           

* 17.03  Fest med ektefeller i Ulvøya Tennisklubbs lokaler ”Syden”. 

* 00.04  Chartersøknad sendt til Rotary International etter at 20 personer var innmeldt.   

              Klubbens navn ble fastsatt til Bekkelaget Rotaryklubb.      

* 17.04  Flere medlemmer deltok på teaterkveld for distriktets klubber arrangert av Oslo RK 

* 11.05  Charterdokumentet ble undertegnet av RI. Datoen er klubbens offisielle stiftelsesdag. 

* 27.05  Charterfest på KNA-hotellet i Parkveien hvor guvernør Knut Greger Eriksen i   

              Distrikt 131 overrakte klubbens charter på vegne av RI, og sammen med John  

              Liverud tildelte han rotarynålen til de 19 andre chartermedlemmene. Tilstede var       

              også representanter for fadderklubben og presidenten i Oslo RK Rolf W. Erichsen.  

              Gaver på i alt $ 80 ble innbetalt på klubbens konto hos Rotary Foundation (RF). 

              Festkomitéen besto av Egil Berg, Leif Dammerud, Kjell Gulbrandsen og John  

              Liverud. Medlemmenes damer var selvsagt med på denne begivenheten, og antrekket 

              var intet mindre enn smoking! 

* 00.06  Styret for det første ordinære rotaryåret ble valgt på et av de par møtene som ble                  

              holdt i løpet av juni. Likeledes ble komitéformennene utpekt og medlemmene fordelt   

              på komitéene. Program og planer for øvrig skulle så fastsettes når klubben startet sin    

              ordinære møtevirksomhet i august.  
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