Fundur hjá Rótarýklúbb Kópavogs, þriðjudaginn 23. júní 2020.
Fundurinn var 25. fundur á starfsárinu og fundur nr. 2928 frá upphafi. Fundurinn var haldinn á Café
Catalínu, kl. 17:30, 20 félagar og 2 gestir voru mættir sem gerir 77% mætingahlutfall.
Gestur og ræðumaður fundarins var Guðni Gíslason kynningastjóri Rótarýumdæmisins og Fanney
Gísladóttir.
Forseti, Jón Sigurðsson setti fundinn og las ljóðið „Að ljóði muntu verða“ eftir Steinunni Sigurðardóttur
sem kom út 2018. Forseti fór yfir dagskrá næsta fundar sem er stjórnarskiptafundur.
Páll Jónasson flutti hugvekju um eldri ævintýrasögur fyrir börn og leiddi rökum að því að boðskapur
þeirra er ekki beinlínis fallegur. Hann nefndi tvær sögur af þessu tilefni.
Kristófer Þorleifsson tilkynnti jarðaför Gróu Jónatansdóttur, eiginkona félaga okkar Kristmundar
Halldórssonar sem lést 6. janúar 2016. Útför Gróu er frá Digraneskirkju 1. júlí klukkan 13:00.
Guðmundur Lýðsson formaður Rótarýfræðslunefndar kynnti ræðumanninn Guðna Gíslason. Guðni
náði að búa bæði í austur- og vesturbæ Kópavogs áður en hann flutti til Hafnarfjarðar tæplega 5 ára.
Skáti frá 7 ára aldri og er enn. Eiginkona hans er Kristjana Ásgeirsdóttir tónmenntakennari og þau eiga
6 syni og 6 barnabörn.
Guðni talaði um Rótarýhreyfinguna og það sem skiptir máli. Tengslamyndun og stuðla að friði eins
Rótarý hefur gert í 110 ár er ómetanlegt. Minnti á slagorðið „þjónusta ofar eigin hag“ og Rótarý er ekki
lengur í felum. Hann sagði frá reynslu sinni af heimsmótinu í Cuxhaven í fyrra. Hann hvatti menn til að
fara á slíkan viðburð. Hjálparstarf á vegum Rótarý er mikilvægt. Auðvelt að styrkja með reiðufé. Það
eru sterkar hefðir í klúbbunum. Mikilvægt að segja frá klúbbsstarfinu og hvetja til dáða. Halda líka
öðruvísi fundi, netfundi eða úti í náttúrunni t.d. í skógræktarstarfinu, birta myndir á facebook hvað við
erum að gera og bera merki Rótarý með stolti. Fjallaði um heimasíðu klúbbanna og nýja kerfið,
„Svíakerfið“. Gamli vefurinn er enn til undir nafninu „gamli.rotary.is“. Benti á að sýna myndir af
glaðlegu fólki við störf og á fundum. Klúbbarnir þurfa að hafa skýra framtíðarmynd í 5 til 10 ár og vera
tilbúnir með verkefni sem henta ungu fólki. Það er í góðu lagi að skipta um klúbb enda eru áherslur
mismunandi hjá klúbbunum.
Til máls tóku Jón Sigurðsson, Bergþór Halldórsson, Guðmundur Lýðsson, Kristófer Þorleifsson, Friðbert
Pálsson og Sveinn Hjörtur Hjartarson.
Fleira var ekki gert, farið var með fjórprófið og forseti sleit fundi kl. 19:00.

