Årsrapport 2009-2010.
Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende:

President

Harald Ø

Visepresident

Tønnes T

Past president

Øystein H

Kasserer

Arne N

Sekretær

Thorbjørn H

Klubbmester

Bård L/ Georg W

Aktivitetsleder

Arne W

Ved årets start var vi 32 medlemmer. I løpet av fiskalåret har vi fått to utmeldinger, nemlig
Sverre B, Olav Egil L og Reidar H. Vi er nå 29 medlemmer.
Det er blitt avholdt 10 styremøter og vi har vært representert på sonemøtet og
distriktsmøtet.
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Aktiviteter:
Bokmessen ble gjennomført i november 2009
Mintsalg
Tulipanaksjon
Merking av turstier i Djupadalen.

Vi har avholdt 10 medlemsmøter.

Septembermøtet 08.09.09.
Møtet ble avholdt i klubbens lokaler.
Følgende ble behandlet:
-

Årsberetning og regnskap for 2008-2009.
Vaktskifte
Budsjett for 2009-2010
Diverse klubbsaker
Fremmøte: 20

Oktobermøtet 13.10.09.
Til dette møtet var klubben invitert til Haugaland Kraft AS
-

Representanter fra Haugaland Kraft AS orienterte om selskapets drift og
fremtidsplaner
Etter en matpause hvor vertskapet sto for serveringen, ble det tatt opp en del
klubbsaker.
Blant annet ble årets bokmesse diskutert og det ble besluttet at overskuddet skulle
gå til den lokale avdelingen av Frelsesarmeen.
Fremmøte: 17.

Novembermøtet 10.11.09
Denne gangen var vi invitert til Rica Maritim.
Møtet startet med en orientering av adm. direktør Terje Hansen om hotellet og dets
virksomhet.
Deretter fortalte Arne B om Rotifunkprosjektet og viste bilder og film fra dette prosjektet.
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Arne W orienterte om resultatet fra bokmessen og man var enig om at klubben skulle gi
den lokale avdelingen for Frelsesarmeen kr. 40 000,- som et bidrag til deres arbeid.
Fremmøte: 17.

Desembermøtet 08.12.09.
Møtet ble avholdt i klubbens lokaler og det var det tradisjonelle juleprogrammet med god
bevertning og hyggelig samvær.
Fremmøte: 23 medlemmer og en gjest fra Holland.

Januarmøtet 12.01.10.
Møtet ble avholdt i klubbens lokaler.
Program:
Eggen fra Røde Kors orienterte om ”Eg bryr meg/Natteravntjenesten i Haugesund” Han
oppfordret medlemmene til å være med på natteravntjenesten og opplyste at de hadde
spesielt behov for folk den 12. juni.
En representant fra Frelsesarmeen takket for gaven fra LC Haugesund/Tonjer. Gaven var
overskuddet fra bokmessen 2009, som beløp seg til kr. 40 000,- kroner. Videre orienterte
han om Frelsesarmeens arbeid i Haugesund.
Under punktet klubbsaker ble en søknad fra Ridderrennets venner om støtte på kr. 6.500,diskutert. Det ble enstemmig besluttet å bevilge dette beløpet.
Fremmøte: 19.

Februarmøtet 09.02.10.
Også dette møtet ble avholdt i klubbens lokaler.
Program:
-Besøk av soneleder Randi Bugge Stange fr LC Frøya.
-Boligsituasjonen for vanskeligstilte i Haugesund ved representant fra NAV
-Det er mitt valg. Håkon og Børge orienterte
-Diverse klubbsaker.
Fremmøte: 17
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Marsmøtet 09.03.10.
I dette møtet viste Arne W bilder og fortalte fra turer til Krakow og Sør Afrika. Turen til
Krakow var i LC Haugesund/Tonjers regi, mens turen til Sør Afrika var en privat tur.
Kåseriet var meget interessant
Nominasjon til valg.
Følgende ble nominert til det nye styret:
Tønnes T, president
Tom Ivar O, v.president
Harald Ø, past president
Arne N, kasserer
Arne R, sekretær
Georg W, klubbmester
Lasse J , ass.klubbmester
Arne W. , aktivitetsleder.
Deretter ble en del klubbsaker behandlet.
Fremmøte: 19.

Aprilmøtet 13.04.10.
Denne gangen var klubben invitert til Aibel AS sitt anlegg på Risøy. Vi ble tatt imot av vise
adm. direktør Erling Matland Han ga en god og fyldiggjørende orientering om bedriften og
dens virksomhet.
Deretter ble det tatt opp en del klubbsaker.
-Valg.
Følgende ble valgt til det nye styret:
President: Tønnes T
V.president : Tom Ivar O
Past presiden: Harald Ø
Kasserer: Arne N
Sekretær. Arne R
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Klubbmester: Georg W
Ass. Klubbmester: Lasse J
Aktivitetsleder: Arne W
-Orientering av Børge om et møte med byens rektorer fra grunnskolene i Haugesund om
kurser i Det er mitt valg.
-Arne R orienterte om årets tulipanaksjon.
Fremmøte: 21

Maimøtet 11.05.10.
Program:
Kjell Bjelland kåserte med ord, bilder og filmsnutt fra ” Ingen grenser”. En tur som ble ledet
av Lars Monsen. Han fikk kr. 5 000,- for sitt utrettelige arbeid med Djerv 1919 sitt HC-lag.
Tønnes refererte fra distriktsmøtet. Klubben må regne med å måtte ta inn noen nye tiltak.
25-års jubilanter i klubben fikk utmerkelse:
Sigmund – Halvor – Kåre – Knut.
Harald delte ut merker og takket for medlemskap så langt.
Thorbjørn orienterte om arbeidet med merking av turstier i Djupadalen.
Takkebrev fra Un Poco Mas. Brevet ble lest opp. Huset vil få påskriften Casa de LeoneTonjer.

Junimøtet 08.06.10.
Dette var sommeravslutning som ble avholdt på Ryvarden, fyr hvor vi fikk en orientering
om fyret og dent historie av kulturfyrvokter Gunn Bente Håvardsholm.
Deretter var det god servering og diverse innslag.
Fremmøte: 16.

Haugesund 6. september 2010.
Thorbjørn Haukås.
Sekretær.
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