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Kjære lionsvenner 

Sommeren er ugjenkallelig over for denne gang.  

Høstmørket siger inn over oss.  Tid for peiskos. 

Høsten har vært usedvanlig fin så langt og bønnene 

har fått kornet trygt i hus. Høstjakta står for tur. 

 

Vi forøkte oss med et informasjonsmøte for 

eventuelt nye medlemmer.  3-4 interessenter meldte 

seg men kun en møtte.  Hva gikk galt?  Vi må finne 

ut det og ta lærdom av det.  Vi gir oss ikke og 

oppfordrer igjen medlemmene til å komme med 

forslag til nye kandidater. 

 

Åres TV-aksjon står for døren og jeg regner med at 

de fleste stiller.  Still gjerne med en stedfortreder 

dersom du ikke kan stille selv.  Røde Kors har sagt 

seg villig til å "fylle lista" for oss. Bra! 

Lørdagsbadingen er i gang.  Selv var jeg der for 

første gang sist lørdag.  Det ble et par hyggelige 

timer sammen med en gjeng meget fornøyde 

pensjonister som boltret seg i vannet.  Senere kom 

barna sammen med foreldre/ledsagere.  Barna 

kunne nesten ikke vente med å hoppe i vannet. De 

stod og trippet mens billetten for å komme inn ble 

betalt. 

Vi er pr. i dag seks medlemmer som er med.  Jeg 

synes det er noe i underkant av hva vi hadde håpet 

på når vi tok over som badevakter.  Det er bare å 

melde seg på. 

Vell møtt til møte 

Lions hilsen, Per Eivind 

  

   

 

 

Klubbmøte 
Torsdag 6. oktober 2016 på Enebakk Rensestasjon 

Torudveien i Kirkebygda. 

Kl. 1800 Presis. 

 

 Opprop 

 Fødselsdager 

 Lions mål 

 TV-aksjonen 

 De glemte Barna 

 Lørdagsbading 

 Eventuelt 

 

 

VELKOMMEN! 
 

 

                                               

 

JUBILANTER 
     

Anders    02.10.        

  
 

 

 

 



Referat fra medlemsmøte den 01. sept. 
 

VANDREPOKAL EIF. 

Per Eivind har kontakt med EIF. Vi ønsker å 

gjenoppta tradisjon med vandrepokal. 

Lions Club Enebakk kjøper ny pokal. Vi sjekker 

pokal til IL DRIV, slik at pokalene blir like. 

 

REFERAT STYREMØTE 

Ingen kommentar. 

 

INNKOMMENDE POST 

Ingen post. 

 

BADEVAKT 

Per Eivind informerte om badevakten. 

Vi ønsker flere badevakter. De som har anledning 

og ønsker å være badevakt tar kontakt med Tor 

Kristoffersen. 

 

MEDLEMSKOMITEEN 

Geir informerte om møte i medlemskomiteen. 

Det er kommet forslag om kandidater til nye 

medlemmer i Lions. 

Vi kontakter hver enkelt kandidat, innen 

12.09.2016.  Geir følger opp. 

Interesserte kandidater inviterer til 

informasjonsmøte i slutten av september. 

Mulige nye medlemmer inviteres til neste 

medlemsmøte. 

Tor finner tidligere medlemmer av handicaplaget. 

Kan det være aktuelle kandidater blant disse? 

 

LIONS 100 ÅR 

Karl informerte om møte i jubileumskomiteen. 

Jubileum markeres fredag 15.05.2017. 

Det planlegges tur og grilling på Vikstranda. 

Vi kontakter kommune og Veteranklubben for 

transport.  Det kom flere innspill til jubileumet. 

Vi bør invitere alle funksjonshemmede i 

kommunen. Vi kontakter kommunen og informerer 

om at vi ønsker å lage et arrangement for de 

funksjonshemmede, og be om et samarbeid slik at et 

slik arrangement kan planlegges.( ledsagere,  

transport etc ) 

Det ble foreslått flere steder for et slikt arrangement. 

Vikstranda, Bærmerud badeplass, Vikingplassen på 

Sand Gård, Båthavna på Flateby, 

Sette opp stort telt og lage en stpr grilldag, hvor alle 

laugsmedlemmene deltar i aktiviteter. 

Alle lionsmedlemmer setter av tid til jubileet. 

Komiteen skal ha nytt møte 12. oktober. 

 

 

REGNSKAP 

Ståle presenterte regnskap for 2015- 2016 

Regnskap godkjent av revisorer, og godkjent av 

medlemsmøtet. 

 

BUDSJETT 

Ståle presenterte forslag til nytt budsjett. Sendes ut på mail 

for godkjenning neste møte. 

 

TEGNEKONKURRANSE 

Stein er i full gang med skolene. Konkurransen går frem til 

27.10.2016 

De utvalgte tegninger stilles ut på biblioteket i uke 44 . 

Premieutdeling i biblioteket 02.11.2016 kl. 18.00 

 

Trond informerte om sitt nye verv som assisterende 

soneleder. 

 

03.09.2016 

Aksel Bøhler 
 

Referat fra styremøte 29. september 
      

 

Til stede: Per Eivind, Magnar, Ivar, Tor, aksel 

Forfall: Ståle, Geir ( Medlemskomiteen)  

Saksliste: 

1 

SØKNAD FRA RIDDERRENNE 

Styret bevilget 2500 kr 

2 

KUNSTKALENDER 

LC Lørenskog tilbyr oss å selge kunstkalender for 2017. 

Dette har vi diskutert tidligere. Vi vil ikke selge kalender i 

konkurranse med Historielaget. 

Per Eivind har informert LC Lørenskog om dette tidligere 

3 

De Glemte barna. Flyktningeprosjekt i Libanon. 

Styret foreslår å bevilge kr 100 pr medlem.  

Per Eivind informerer om dette på medlemsmøte 

4 

TV AKSJONEN 

De ansvarlige arbeider med dette 

Ytre Enebakk   Per Eivind  OK 

Flateby   Karl  OK 

Kirkebygda   Tor   OK  

5 

JULEAVSLUTNING 

Ivar har bestilt lokaler på Borgen på Flateby 

Ivar Bestiller mat 

6 

JULEBLOMSTER 

Magnar starter planlegging. Innkaller aksjonskomiteen til 

møte 



7 

FORSIKRING 

Det ble tatt opp spørsmål om vi trenger forsikring. 

Ansvarsforsikring 

Per Eivind kontakter Lions Norge for inf. og 

undersøker kostnader. 

8 

MEDLEMSKVELD FOR MEDLEMMER MED 

FØLGE 

Per Arne har tidligere foreslått å arrangere en quis-

aften 

Dette er fint tiltak som vi må gjennomføre. Per 

Eivind kontakter Per Arne. 

9 

PROFILERING AV KLUBBEN 

Tor tar opp spørsmålet om at vi må profilere oss 

bedre når vi har arrangementer. Selge juleblomster, 

TV-aksjon, grillaften osv. 

Tor sjekker hva som er tilgjengelig og priser. 

10  

REKRUTTERING 

Vi har hatt en aksjon for å få flere medlemmer, og 

arrangert informasjonsmøte for mulige nye 

medlemmer. 

Dette ga dårlig resultat.  En møtte opp som mulig ny 

medlem. 

 

Har vi gjort god nok jobb? 

Vi må fortsette dette arbeidet i 2016 og 2017. 

 

30.09.2016 

Aksel Bøhle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakeliste for 2016 – 2017 

 

 

 

              10. nov.      Ivar, Michael og Svein Erik. 

02. des.      Per Eivind, Knut G., og Asbjørn. 

              05. jan.      Åsmund, Per Arne og Jan Ove 

              02. feb.      Tor Henry, Anders og Stein 

              02. mars.   Knut L., Magnar og Dag 

              06. april.   Ståle, Karl og Knut S. 

              04. mai.    Geir, Jan Erik og Trond 

 

 

 

 

 

 

Medlemsmøter og styremøter for 2016. 
 

     Torsdag 04.10.2016 Medlemsmøte Besøke 

     Enebakk rensestasjon.                                                                          

     Søndag    23.10.2016 TV-Aksjonen 

     Torsdag  27.10.2016 Styremøte 

     Torsdag  10.11.2016 Medlemsmøte m/kransebinding 

     Torsdag  24.11.2016 Styremøte 

     Lørdag   26.11.2016 Julemarked v/Tor 

     Fredag   02.12.2016 Julemøte Borgen Gård. 

     Årets Blomster salg. 
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Lions Club Enebakk 

Vestbyveien  

1914 Ytre Enebakk 

 

Telefon: 

92838063 

 

E-post: 

peeivgr@online.no 

 

Org nr: 

993 335 339 

Til tjeneste 

 

Medlemsmøter og styremøter for 2017 og andre 

aktiviteter. 
 

    Torsdag 05.01.2017 Styremøte / Medlemsmøte Foredrag     

    av Lars Kristian Grøholt.                     

    Torsdag 26.01.2017 Styremøte 

    Torsdag 02.02.2017 Medlemsmøte, Foredrag av Arne   

    Bjørkås om Kripos arbeid. 
    Mandag 27.02.2017 Styremøte 

    Torsdag 02.03.2017 Medlemsmøte, Foredrag med  

    Thorbjørn Nerland, Enebakk Røde Kors. 

    Torsdag 23.03.2017 Styremøte 

    Torsdag 06.04.2017 Medlemsmøte, Foredrag av  

    Erling Enger om Enebakk i gamle dager. 

    Torsdag 20.04.2017 Styremøte 

    Lørdag 29.04.2017 Tulipan salg 

    Torsdag 04.05.2017 Medlemsmøte 

    Mandag 29.05.2017 Styremøte 

    Fredag  02.06.2017 Sommer avslutning? 

    Lørdag 17.06.2017 LIONS 100ÅR. 

    Overtagelse møte / styremøte.? 

    Grillkveld Vikstranda? Inngår i Lions 100 år 

    Bygdedagen 2017? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


