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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner.
Første del av mitt år som president er over og jeg sitter
her på julaften formiddag og tenker på hvor fort det har gått
og hvordan livet fyker videre. Sannsynligvis et godt tegn, det
er vel et signal om at man trives med det man holder på med.
Høsten har for oss i Rotary gått i vante spor med fine og
innholdsrike møter der hver især har bidratt til at det skal
være bra å være i vår klubb. Stemningen er god og jeg synes
vi har et meget tilfredsstillende fremmøte. Oppgaver som
blir tildelt utføres alltid på best mulig måte, og det gjør jobben for meg som president enkel.
Jeg har litt lyst til å nevne et par ord om vårt julemøte.
God mat og godt drikke satte stemningen og det var en fornøyd
Øistein som kunne telle opp ca. 16.000 kroner til vårt
Nzimbiprosjekt. Tusen takk alle sammen, og ikke minst
Øistein for flotte gevinster. Ellers er vi heldige som har så
mange gode vitse - og historiefortellere i klubben. Det ble
god rorbustemning.

PEISENE BLE OPPFYRT DEN 2. desember.
Igjen var peismøtetiden der
for de hardt arbeidende komiteene. Og redaksjonens inntrykk er at arbeidet utføres
seriøst og grundig. Redaksjonens utsendte deltok igjen i
Kommunikasjonskomiteen.
Denne gang under kyndig ledelse av komiteformannen
selv, Alv S. J. Fulltallig var komiteen langt fra, men de tilstedeværende var særdeles aktivt tilstede. Innspill til både
nye programposter for våren og til medlemsopptak ble produsert, i tråd med presidentens bestillinger. Og likedan i og
fra andre komiteer.

S J A K K MATT!
Ikke bare har Magnus Carlsen
gjort den bragden å bli verdensmester i sjakk for andre gang på
rad. Han har i tillegg vekket folkets
sjakkengasjement. Men er så egentlig dette så mye å skryte av? Det
undret Richard Madsen, leder
av Holmestrands Sjakklubb, på
under møtet 9. desember.
Redaksjonen oppfatter Madsens
noe sammensatte svar i sum
som et rungende "ja".

Ny organisasjon ble vedtatt. Den ser godt sammensatt
ut, og Svein Otto får med seg et bra team. I skrivende stund
er ikke programmet for januar helt fastsatt, men jeg er sikker på at Jon har god kontroll på det.
Jeg ønsker dere alle sammen et Godt Nytt År, og ser frem
til mange hyggelige møter og aktiviteter i 2015.
Presidenthilsen fra Ole Herman

PÅ STYREMØTET 9. desember.....
la medlemskomiteen frem en oppdatert liste med forslag til
nye potensielle medlemmer. Listen inneholder 9 navn med
sine respektive forslagstillere som skal fremlegges for HRK
sine medlemmer før de inviteres til å delta som reflektanter..
Pr. 1. januar 2015 består klubben av 51 medlemmer.
49 menn og 2 kvinner.
Som en anmerkning til dette medlemstallet så har Holmestrand Rotary Klubb samme antall medlemmer i dag som
da undertegnede ble tatt opp som medlem den 29. mai 1995,
men da 51 menn.
Forslag til nye medlemmer, og gjerne personer med yrkeskvalifikasjoner utenom de som allerede er representert i klubben, sendes til Martin Westbye, formann i medlemskomiteen.
VIKTIG! Husk at kandidater IKKE skal forhåndsinformeres
om et eventuelt medlemsskap. Dette skal først skje etter at
kandidaten er godkjent av styret og medlemmene.

Ingenting er så frustrerende som å
krangle med en som vet hva han
snakker om.....

Service
Above
Self

Men først informerte presidenten om at dette ble det siste ordinære møtet før jul og om styremøtet som skulle finne sted etterpå. Men hva så med Madsen?
Satte han forsamlingen sjakk
matt? Egentlig gjorde han det. Med små filosoferinger, lun
humor og assosiative stikkord for hva sjakk egentlig er, fenget virkelig Madsen klubbmedlemmenes oppmerksomhet.
Hva er så sjakk? I følge Madsen et gammelt spill. Og videre
i følge Madsens kort sagt x 4: 1. Konsentrasjon. 2. Fokus.
3. Å vurdere og se muligheter. 4. Taktikk og strategi. Og å
bli verdensmester i dette spillet? Madsen sa at ingen vet
hvor mange som egentlig, når det kommer til stykket, spiller sjakk. -Men det vi vet er at det i verden finnes over 600
millioner organiserte sjakkspillere. Den unge nordmannen
som er den suverent beste av 600 000 000 burde med andre
ord ha en god grunn til å heise flagget.
Richard Madsen satte
forsamlingen i sjakk
matt med lun humor og
spennende tanker om
nettopp sjakk.

Uortodoks og ordinær
GENERALFORSAMLING OG JULEBRUS
Den 16. desember gikk årets siste møte, som kan karakteriseres (i følge presidenten) som hverken ordinært eller ortodoks, av stabelen. Likevel: De to tilhørende, kombinerte arrangementene er så godt innarbeidet som årsavrundende parhester at redaksjonen likevel har laget en vri på dette utsagnet i sin temaoverskrift. Tradisjonen tro ledet forrige president,
Ivar Jon, generalforsamlingens sesjon A,
(fortsettelse....)

og incoming og påtroppende president Svein Otto bekjentgjorde sitt mannskap og introduserte Tobias som sin
incoming president i perioden 2015-2016. Oppbemanningen
ble akklamert.

Program JANUAR 2015
Tirsdag 06.

3-MINUTTER ved incoming president
Svein Otto Schjerven (spørreundersøkelse)
EGO/NYTT FRA MITT YRKE ved Jan Sollid
Referent
: Helge Kristensen

Tirsdag 13.

GRØNNE VERDIER lokalt og globalt ved
Anne Skottvåg, leder for det nye partiet i
Holmestrand - Miljøpartiet De Grønne
Ansvarlig : Serviceprosjekt komiteen
Referent
: Stig Kløvstedt

Tirsdag 20.

SUKSESS PÅ GAMMELDAGS AVISPAPIR
Hvordan - i disse elektroniske?
Av Redaktør Ingunn Larsen i Jarlsberg Avis
Ansvarlig : Kommunikasjonskomiteen
Referent
: Ole Johan Klyve

Tirsdag 27.

3-MINUTTER ved Olav Grande
GJENNOMGANG av SPØRREUNDERSØKELSE
ved incoming President (ref 3-min 6.jan)
Ansvarlig : Svein Otto Schjerven
Referent
: Hans Johan Kjølsrød

2014-2015 president Ole Herman introduserer
Generalforsamlingens sesjon A

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

Klubbmedlemmene hygget seg i trivelig samvær,
med god mat og godt drikke
Da møtet kom over i sin julebordspregete fase der også den
årvisse innsamling av støtte til Nsimbi Education Centre i
Uganda inngikk, overtok Øistein og Hans Anders. Med solid
frammøte i salen på Ødegårdsbua ble det i år også satt
innsamlingsrekord.

President 2014-2015
Mob 934 40 094

Ole Herman Nordby
ole.herman.nordby@bdo.no.

Sekretær
Mob 982 07 897

Tom Johansen
tom.johansen@siemens.com

Programsjef
Mob 930 81 770

Jon Petter Helgestad
jon.helgestad@h-nett.no

WEBmaster
Mob 922 06 770

Bjørn Nymoen,
bnymoen@h-nett.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

Fødselsdager i JANUAR

Øistein kunne melde at loddsalget ga hele
16.200 kroner til Nsimbi Education Centre.
Ikke mindre enn imponerende. Øistein hilser tilbake og takker for alle bidrag og for de
mange morsomme historiene som ble fortalt.
Øistein ledet
innsamlingen

04. Jan Sollid..............................66 år
10. Hans Johan Kjølsrød.............64 år
13. Sven Halvorsen..................... 50 år

VI GRATULERER

Vi (klubben) hilser tilbake og takker for alle
blomstergaver og flotte gevinster.

YRKESKODEKS for
ROTARIANERE:

En ekstra takk til Hans Anders og Møte &
Kameratskaps komiteen for et prikkfritt arrangement og en
velsmakende julemiddag.

1. Jeg ser mitt yrke som en
mulighet til å gagne andre
2. Jeg er trofast mot de etiske
retningslinjer for mitt yrke, mitt
lands lover og de moralske normer
i samfunnet

Ivar Jon har stått for "snuttetekstene" og bildene,
Olav for oppsett og utforming av månedsbrevet.
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Service Above Self
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Global Service club
Polio +
Evanston, Illinois, United States
1.22 million members World Wide
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