Referat af Rotarymøde d.19.11.12

Intercitymødet havde deltagere fra 6 Rotaryklubber og med øvrige gæster var
forsamlingen 109 personer!
Efter præsidentens velkomst fik Karsten Lau. ordet for 3 min, som omhandlede den
første kontakt med TV. På et spørgsmål om, hvad Karsten ville gøre ved fænomenet
brændemærkning af heste, lød svaret: Ingenting. Det afstedkom en sand storm i
mailboksen og en kommentar fra Søren Pind: Det var nok ikke særlig klogt, men det
var imponerende!
Søren Pind kvitterede for Karstens indlæg med et eksempel fra sin egen optræden i
Elevatoren.
Med eksempler fra oplevelser i flygtningelejre følte Søren en afgrundsdyb
taknemmelighed over at være født og opvokset i Danmark, og det er vores
forpligtelse at drage omsorg for, at vore unge får den samme opfattelse. Vi kommer
til i fremtiden, at indstille os på, at vi ikke kan køre på første klasse for lånte penge.
Det er dog ikke kun en økonomisk krise vi oplever, den er også kulturelt betinget.
Vær opmærksom på, at Danmark er kendetegnet for 3 ting, som man ingen andre
steder kan få på èngang1. man kan sætte en barnevogn fra sig uden frygt for , at der
skal tilstøde barnet noget 2.Kvinder i Danmark er de mest fritstillede( her var
anekdoten: homo scandinavicus) den undertrykte mand, og 3. den flittiges
belønning.
En forudsætning for at holde sammen på de 3 områder er en ordentlig undervisning,
læring og det forudsætter ro og orden i skolen. Som en vestjyde sagde: Vi behøver
ikke så mange regler, der skal bare stå: du skal opføre dig ordentligt!
Problemet er imidlertid at alt for mange ikke forstår, hvad det vil sige.
Der er brug for en ny politisk samtale, og mennesker som tror på noget og står ved
det.
SP kom også ind på, hvad det kan koste at være politiker. Hvem kan næsten holde
til at få en glasplade skudt ind i hjemmet, så alle kan følge ens gøren og laden?

Det er simpelthen ikke rimeligt med al den nyfigenhed på alle områder.
Der var en del spørgsmål, som fik kvalificerede svar. Det nytter ikke at stå på
sidelinien og sige øv, hvis man har en mening, stå frem og stå ved den.
Det indre marked blev ikke , som mange havde forestillet sig, fordi politiske
konstruktioner åbenbart vandt for meget gehør.
På spørgsmålet om opførsel svarede Søren, at man udmærket vidste, hvem der
spillede urent.
Om personlige ambitioner var svaret, at vore børn kommer til at opleve mindst det
samme gode samfund, vi har oplevet.
Præsidenten takkede for et meget engageret og personligt indlæg og var overbevist
om, at vi gik derfra med mere energi, end da vi kom.
Et gavekort og en kasse med ”Søren Pind” juleøl.
Næste møde: medlemsoptagelse, og hvordan tackler vi nye medlemmer Forlænget
mødetid!!

Med venlig hilsen

Henning

