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Skedsmokorset Rotaryklubb 

Ukebrev uke 38 

 
Møtedato:  Mandag 14. september 2020 kl. 1930     
Antall medlemmer: 16 + 3 på Zoom 
Gjester:   Ove Kongstein, Anne Lise Lauritsen og foredragsholder 
Sted:   Sten    
Møteleder:  President Ingrid    
 
 

Møteleder åpnet møtet med å tenne et lys og minne om Rotary sitt formål – Å gagne andre. Hun 
minnet også om verdenspresidentens moto: Grip mulighetene. 

Klubbsaker: 

Arild leste opp protokollen fra styremøtet nr 1 den 24 august. Det ble ikke sagt når den blir 
tilgjengelig for medlemmene. Det kom ingen kommentarer til protokollen. 

Rolf L refererte fra Geologiens dag som ble arrangert lørdag 12 sept. Det ble laget en utstilling i 
Steinhuset og et partytelt ble satt opp. Det ble servert kaffe og Circle K hadde sponset 24 boller. 
Sju fra klubben deltok, men bare 25 besøkende fant veien. Det skyltes for en stor del at RB ikke 
informerte om arrangementet selv om de hadde fått nødvendig informasjon. Det bør påtales! 

Monique minnet om 50-årsjubileet som holdes 24 oktober. Så langt har 31 meldt seg på. Ny 
purring sendes ut, og hun venter at rundt 15 til vil melde seg på. 

Tema: Firmapresentasjon av Bagges AS 

Daglig leder, Geir Gudmundsen, holdt et levende foredrag om firmaet som nå ligger i 
Industriveien på Skedsmokorset. Herman introduserte Geir som også er medlem av Skedsmo 
Nord RK og minnet om at hans far Gudmund var medlem av vår klubb og også guvernør. Planen 
var at vi skulle ha et bedriftsbesøk, men pga. koronapandemien lot det seg ikke gjøre med de 
strenge smitteverntiltakene bedriften har innført. 

Geir er ingeniørutdannet og har vært 32 år i Bagges, bl.a. som salgssjef, fra 2009 som daglig 
leder. Hans lidenskap er også biler og motorsykler. Bagges har 36 ansatte, hadde en omsetning 
på over 160 millioner kroner i fjor og ligger an til å gjøre det like bra i 2020.  
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Historien til firmaet var interessant. Det startet i Oslo i 1894 som Carl O Bagge’s Asbestos-
kompani. I 1916 kjøpte Alf Nielsen firmaet og 3. generasjon Nielsen blir ansatt neste år. I 1964 
bygget de moderne lager og produksjonslokaler på 3500 m2 i Industriveien. I 1980 flyttet de all 
virksomhet til Skedsmokorset, og i 2012 kjøpte de Brevik Prosess (ventiler) og overførte 
virksomheten til Skedsmokorset. Allerede på 80-tallet sluttet de å bruke asbest i produktene. 

De seks produktområdene er ventiler og pakninger, termisk isolasjon og passiv brann-
beskyttelse, samt elektrisk isolasjon og teknisk plast til nasjonale og internasjonale service- og 
industribedrifter. Bagges har moderne maskiner til produksjon med stor grad av automatisering. 
Underleverandører brukes også i stor grad fra kvalitetsbedrifter i Europa. De er også ISO-
kvalifisert. Firmaet har tre store salgsavdelinger. De er ikke blant de billigste i bransjen, men 
leverer produkter som gir en lavere levetidskostnad. De er en ledende aktør i bransjen og 
eksporterer 15-20% av omsetningen til hovedsakelig olje- og prosessindustri i Europa og 
Midtøsten i alt en 15 land. De store olje- og prosessindustriene i Norge er gode kunder. 

Visjonen er å være Fremragende leverandør med kvalitet i alle ledd. Det var også et inntrykk vi 
satt igjen med. 

Ingrid takket Geir for den gode presentasjonen, og han får tilkjørt en flaske vin tirsdag. 

Vinlotteriet 
Til referentens store overraskelse vant han vinflasken. 
 
Henry Kjell 
Referent 


