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Catatan 1 Maret 2012
Hari 1 Maret 2012 lalu, merupakan suatu hari yang sangat special buat RC of Bali Denpasar.
District Governor Mohammad Ridlo Eisy menyempatkan diri dengan memperpanjang visitnya di Bali , supaya bisa berkenalan
dengan Provisional RC of Bali udayana.
President Suzana beserta rombongan anggota-anggota RC of Bali Denpasar yaitu? Ag Sisca, PP Suryawan, PP Sukadana, PE Anita,
Rtn Mytha, Endah, Agung, Yulies dan juga calon Rotarian Andhika, Rtn Elizabeth dan Rtn Nico (dari RC Canada) ikut menghadiri
meeting ini. Seorang Rotractor dan seorang? tamu bernama Surya juga ikut hadir.
Rektor Univ Udayana, Prof Bakta membuka meeting dengan menyatakan selamat datang dan bahwa beliau senang sekali bisa
bergabung dg Rotary, dan bercerita tentang begitu banyaknya proyek pengabdian yang sedang dan dakan dijalankan oleh UNUD.
Sampai-sampai DG menyebut Provisional RC Bali Udayana sebagai bayi raksasa, karena masih bayi yang perlu di asuh, tetapi
sudha memiliki proyek pengabdian sosial yang luar biasa.
President Suzana menyatakan bahwa dengan sekian lamanya kerjasama antara Rotary dengan UNUD dalam melakukan pengabdian
sosial, maka keinginan untuk memiliki Rotary Club di kalangan UNUD sudah ada sekian lamanya. Dan baru sekarang akan
terwujud. Semoga semuanya berjalan dengan lancar.
Disela-sela meeting kita, DG juga menyempatkan untuk melantik Drg Andhika yang disponsori oleh President Suzana dan Rtn
Endah. Luarbiasa, pelantikan dilakukan oleh DG dan disaksikan oleh Rector Prof Bakta dan juga oleh seluruh rotarian yang hadir.
Rtn Andhika...selamat bergabung di RC 0f Bali Denpasar...selamat mengabdi dalam misi kemanusiaan Rotary.
Setelah itu, DG juga melakukan presentasi PHF kepada Rtn Mytha, Rtn Yulies dan AG Sisca.
Well done everyone. Excellent job.
Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan Club RCBD menjadi lebih besar, lebih kuat dan lebih seruuu.
Ayok..tambah semangat. Sabtu ini kita ke Karang Asem untuk melakukan distribusi kepada anak-anak asuh kita di desa Tianyar,
Karang Asem.
Sampai hari Sabtu yaa...jam 7 kita ketemuan didepan fakultas kedokteran UNUD di Sudirman.
Salam Rotary,
Suzana Chandra
President

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/1 |

