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MØTER 
Klubben har i Rotaryåret hatt 51 møter og samlinger, herav: 
     -   1 peismøte 

- 7 intercitymøter i Sandvika for Bærumsklubbene, herav hadde 
Eiksmarka RK ansvaret for ett av møtene            

- besøk i operaen i Bjørvika 
- besøk og omvisning på Hovedøya 
- bokaften, teateraften, julearrangement og sommerfest. 

Oppslutning om intercitymøter, teateraften og besøk har vært meget 
beskjeden. De sosiale arrangementer har hatt god deltakelse. 
 
Det er avholdt 10 styremøter. 
 
Programmet har vært variert, med mange interessante temaer og gode 
foredragsholdere. Det er avholdt 1 egoforedrag og 2 yrkesforedrag, 
3-minutter er gjennomført ved rullering av medlemslisten. 
 
Frammøteprosent i Rotaryåret var 60,4. 
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MEDLEMMER 
Medlemstallet er i løpet av Rotaryåret redusert fra 44 til 41. President 
Knut Gellein og chartermedlem Jon Schjølberg avgikk ved døden og 2 
medlemmer, Odd Berner Malme og Peder A. Eidberg, meldte seg ut. 
Tross intensivert fokus på rekruttering av nye medlemmer lyktes vi bare å 
få ett nytt medlem, Jørn Grimsen. 
2 av våre medlemmer, Anne Kristine Aure og Carl Arthur Christiansen, 
er innvilget permisjon. 
 
REPRESENTASJON 
Knut Gellein og Hans Fredrik Kirsebom representerte klubben på 
distriktskonferansen 06–09.09.2007 i Oslo. 
Ole Hovland deltok på PREPETS på Sundvolden 17.11.2007 og på PETS 
i Oslo 29.02-01.03.2008.  
Distriktssamling ble avholdt i Oslo 02.03.2008. Klubben var representert 
ved Hans Fredrik Kirsebom, Hans Dramstad, Erik Brynildsen,  
Tom Magnus Thomesen og Ole Hovland. 
Forøvrig har klubben vært representert på flere møter med fokus på 
medlemsrekruttering og Rotary Foundation.  
 
PROSJEKTER 
Klubbens største og mest krevende oppgave i Rotaryåret har vært  
RENT VANN TIL INNBYGGERNE I KISHENYI, Uganda, et Matching 
Grant prosjekt. Ideen til prosjektet ble framsatt under Sverre Magnus 
Helsems presidentår 2005-2006 og konkretisert i Ole Peder Aannestads 
presidentår 2006-2007. Med bistand fra og i samarbeid med Fontes 
Foundation gjennomfører nå Eiksmarka RK vannprosjektet som har en 
kostnadsramme på kr.360.000. Klubbens medlemmer har gjennom stor  
innsats og betydelige pengebidrag i avgjørende grad bidratt til at 
prosjektet nå kan realiseres. Medlemmenes bidrag og stor finansiell støtte 
fra prosjektets hovedsponsor Conecto AS, samt  bidrag fra eksterne 
givere og Matching Grant midler fra The Rotary Foundation, sikrer 
fullfinansiering av prosjektet. 3000 innbyggere i landsbyen Kishenyi vil 
nå få rent vann. Prosjektet, inkl. opplæring og veiledning av lokale 
personer, fullføres i løpet av en 3-års periode. 
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Thor Hægh, leder av Internasjonal komite, og Bjørn Viggo Larsen, leder 
av The Rotary Foundation-komiteen, berømmes spesielt for deres store 
innsats i prosjektet. Vår avdøde president Knut Gellein var en sterk 
drivkraft, men fikk dessverre ikke oppleve å se det realisert. 
Prosjektet har fått stor oppmerksomhet i Region 2310 og er inntatt med 
flere siders omtale i NORSK ROTARY ÅRBOK 2008-2009. 
 
 
UNGDOMSUTVEKSLING 
Søknader i tilknytning til ungdomsutveksling i Rotaryåret 2008-2009 er 
behandlet og nødvendige formaliteter gjennomført. 
Eiksmarka RK sender Kamilla Kreutzer Korsvold til North Carolina, 
USA som utvekslingsstudent august 2008-juli 2009. 
Klubben er i samme periode vertsklubb for Phillip Tyler Boone fra Ohio, 
USA. Familien Korsvold er vertsfamilie for Phillip for perioden  
august-desember 2008. Det har pr. dato ikke lyktes å få på plass 2 
vertsfamilier for perioden januar – juli 2009. Phillip har fått plass på 
Eikeli videregående skole. 
Anne Hjort, som er vår rådgiver for Phillip, har utført en stor jobb i 
tilknytning til hans utvekslingsår hos oss.  
 
ROTARY FOUNDATION 
Klubbens bidrag til Rotary Foundation var kr. 6000.  
Det er ønskelig, og i tråd med anmodning fra distriktets ledelse og Rotary 
sentralt, at det årlige bidrag økes. Dette også med tanke på mulige 
framtidige Matching Grant prosjekter. 
 
BIDRAG 
Overskuddet fra vårt julearrangement, kr. 5680, ble tildelt Frelsesarmeen 
i Sandvika. 
 
ANNET 
Vi fikk ikke fram kandidater til RYLA eller GSE. Vi stillte heller ikke  
iår med vertsfamilier til det tradisjonelle Holmenkolltreffet for 
utvekslingsstudentene. 
Evt. tildeling av Eiksmarka Rotary Klubbs Pris ble besluttet utsatt til 
2008-2009. 
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Klubben fikk ikke forlenget leieavtalen for vårt møtelokale på ” Slottet ” 
utover 30.06.2008.Nytt møtelokale for året 2008 – 2009 er Solvik 
Båtforenings klubbhus, Sonja Henies vei 3, Høvik. 
 
Oversikt styre og komiteer for Rotaryåret 2008 – 2009 er vedlagt 
beretningen. 
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               Ole Hovland        Ronny Røren     Hans Fredrik Kirsebom 
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