
Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

 

Møtetidspunkt Tirsdag 1. april kl. 19.00 – 20.00 

Møtested Rica Victoria Hotel, Lillehammer 

Møteleder Asbjørn Lund 

Gjester  

Tre minutter Kommentarer fra Aud om siste nytt i forbindelse med kjøpesenter i sentrum. 
Hun mente at det var mange faktorer som ”avlyste” den store utbyggingen i 
sentrum. Noe vil helt sikkert skje, men i mindre skala. Vi får ta vare på den 
byen vi har. Hun var sterkt imot enveiskjøringen ut av byen. Saken blir tatt 
opp til ny vurdering til høsten.  
Det kom mange spørsmål og innspill fra en engasjert forsamling.     
 

Annet Presidenten åpnet for innspill til de nye vedtektene for Lillehammer 
Rotaryklubb. Vedtektene ble godtatt ved akklamasjon.  
Det var heller  ikke kommentarer til Prosedyrer for Klubbens Drift.  
Aud ga kort referat fra en meget vellykket PETS-samling sist helg. 
Motto for rotaryåret 2014/15 er ”Gjør Rotary synlig”. Det vil Aud arbeide for 
i sitt kommende år som president.  
Ellers er hun godt i gang med sammensetningen av komiteen for neste 
periode. Alle styrelederne er på plass. 
Svein Takket for rask og god hjelp ved kveldens møte. 
Han hadde også vært på besøk på PETS. 
Våre to representanter på RYLA var: 
Andrea Haugstad og Natalle Aasen.       

Hovedtema Fra grisebust til nanoteknologi 

Foredragsholder Jarle Bragelien 

Kort om foredraget Vi fikk en grundig innføring i tannbørstens utvikling fra en indisk pinne med     
småbuster til siste modeller hvor børstehodet er satt sammen av 
nanopartikler i sølv eller gull. På de sistnevnte blir børstehodet sterilt.  
Før vi, (i 1938), fikk nylonbust på tannbørsten ble det benyttet grisebust og 
hestetagl. Under krigen ble de gamle materialene tatt i bruk igjen. 
I dag betyr design mye for valg av tannbørste. 
Jarle viste bilder og fortalte også om sitt arbeid i museet på 
tannlegehøyskolen i Oslo.     

 

Referent Kirsten Andberg 

Neste møte Intercity-møte mandag 7. april kl. 18.00 på Lillehammer Helsehus  
ved Ingrid With 

 


