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"REDAKTØRENS HJØRNE"
Beklager at undertegnede ikke har vært på møtene i det
siste. Har rett og slett ikke hatt tid grunnet jobbsituasjonen
(ungdommen må trå til), Vei og Anlegg messe osv.
Månedsbrevet skal ut som vanlig, og det med god hjelp
av Jon Petter som alltid er på plass i god tid med et fyldig
møteprogram. Og - selvsagt skribenten vår, Ivar Jon som er
en tekstforfatter av rang, og som sender inn "snuttetekster"
og fotos fra hvert eneste klubbmøte. Skulle gjerne skryte litt
av andre som gjør en utmerket jobb i klubben også, men
den listen ville blitt laaang. Det er mange gode og pliktoppfyllende ROTARIANERE blant oss, og slik må det være. Det
er viktig å "dra lasset" i sammen, by seg frem og ta et tak der
det behøves, og det gjør mange i Holmestrand Rotary Klubb.

Service
Above
Self

høsten 2016. Den verdensunike stasjonshallens kompleksitet er noe av årsaken til at åpningtidspunktet flyttes.
Holmestrand stasjon <http://no.wikipedia.org/wiki/
Holmestrand_stasjon> blir en del av tunnelen inne i fjellet.
Tunnelen vil få dobbeltspor, mens ved stasjonen blir det fire
spor for å tillate tog å passere i opptil 250 km/t.
Med et slikt milliard-prosjekt på dørterskelen går Holmestrand definitivt spennende tider i møte.

BANK2

Med Rotary hilsen Olav (red)
Hanne Wiig Sagen
Frode

Møtet den 14. april ble preget av
klubbens egne krefter. Det hele
begynte sprekt med Tores
problematiseringer rundt den nye
gymsalen på Gullhaug. Her får
Botne skole en flerbrukshall til 47
mill. kroner. Men er det dette vi
trenger? undret Tore, og i den
grad han ønsket tilbakespill fra
salen, så fikk han visselig det.

Og så var det Frodes tur. Ingen tvil om at denne mannen
kan bank og finans etter en imponerende rekke lederstillinger i bransjen. I mai i fjor byttet han jobb igjen. Nå er
han administrerende i Bank2, en mindre bank som selv har
mye av småindustriens utfordringer. Det merket også Frode
i sin lederrolle. Han avgrenset foredraget sitt til "banking i
en digital hverdag". Og i dette bildet ligger Norge som nasjon internasjonalt godt an. Frode sammenlignet norsk
bankvesen og fransk bankvesen, og dette ble et bilde på den
nye, nettbaserte virkeligheten kontra mer tradisjonell og,
"gammeldags" bankdrift.

7. APRIL gikk turen igjen inn i fjellet
bak Holmestrands "gamle" jernbanestasjon. Nok en gang
var det Hanne Wiig Sagen som forhåndsorienterte oss i pakkhuset på utsiden. Samme Hanne "holdt oss i hånden" under den guidede omvisningsturen som så fulgte. Siden Hanne
hadde vært med på en tidligere runde, ville hun ikke trette
oss denne gangen med for mange tekniske detaljer. Dermed
ble det rimelig kvikt skifte til besøksmundur og obligatorisk
sikkerhetsutstyr. Og igjen ble vi imponert over det vi fikk se
inne i fjellet av Holmestrands NYE jernbanestasjon. Fortsatt står mye ugjort, men inne i hallområdet var nye strukturer begynt å få form. Hans Anders ble imponert over elegant forskalingsteknisk arbeid, som ga murpussen

et levende
inntrykk av
autentisk trestruktur.

En pressemelding fra Jernbaneverket fastslår bl.a. at:
"Etter en grundig gjennomgang av fremdriftsplanene, er det
klart at dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke blir ferdig

I den digitale virkeligheten er en god regel å holde kunden i
fokus. Frode har også som leder en utfordring i å holde på
gode medarbeidere og hadde hatt 17 medarbeidersamtaler i
løpet av et intensivt, fortettet tidsrom. Bank2 tar risikooppdrag og låner ut penger til kunder som har hatt problemer med å gjøre opp for seg. Slik virksomhet skjer innenfor
et tradisjonelt bankregime, og betinger høy grad av profesjonalitet i bankdriften. Konkurrenter er bl.a. Pareto, Komplett
og Bank Norwegian.
Eierne, med finansguru Spetalen i spissen, utøver reell eierstyring. -Vi må produsere et betydelig antall innvilgede lån,
informerte Frode. Han la til at 8 av 10 klienter representerte
særlig krevende tilfeller. Dette framprovoserte bl.a. følgende
kritiske spørsmål fra salen: -Hvor havner disse tilfellene
etterpå - i NAV-statistikken eller selvmordsstatistikken?
Frode parerte ved å opplyse at Bank2 har et tett og godt
samarbeid med nettopp NAV.
Bank2 ble startet i 2005. -Vi skal og vil løfte oss som bankentreprenører, oppsummerte Frode.

Alle reiser er en omvei hjem.....
Herbjørn Sørebæ

Program MAI 2015

Christina Starheim
RYLA deltaker 2015

Et ungdomstrivelig RYLA-referat fikk
vi 21.april. Det var Holmestrand Rotary Klubb´s ferske årskandidat Christina Starheim som orienterte. Christina deltok altså som klubbens representant, og hadde til like med
tidligere års deltakere utelukkende positive tilbakemeldinger
å framlegge. Her har vårt Rotary-distrikt utviklet et opplegg
som fungerer prima. Og vår klubb har gode erfaringer med
å sende av gårde unge deltakere. På spørsmål om Christina
så en fordel i at deltakerne kanskje hadde rukket å få med
seg litt mer enn kun skolegang, svarte hun delvis bekreftende. Det viktigste var nok å finne interesserte kandidater,
men gjerne da også med litt bredere erfaring enn kun
elevrådsverv. Selv kunne Christina ikke få fullrost RYLA
godt nok hverken som helhetlig konsept eller spesifisert etter
de enkelte programpostene.

Eventyr fra virkeligheten
ble det 28. april, Ole Bernhard og Otto
sto for det. Ole Bernhard hadde treminutteren på seg til å formilde inntrykk fra arbeidsopphold i Russland,
fra en periode da KGB drev aktivt
forføreri. Otto informerte fra egen konsulentvirksomhet om
et helt spesielt prosjekt der Royal Caribbean Cruise Lines
ledelse absolutt ville ha luftskip med til havs. Det hele dreide
seg om en ide om å få cruiseskips-passasjerer også til å ta
turen opp i et etterslept luftskip. Otto og hans mannskap
frarådet det hele, men slet med å få gjennomslag for advarselen, siden ideen opprinnelig ble lansert som et såkalt top
down-project.
Oppsett og utforming av månedsbrevet: Olav.
Ivar Jon har stått for "snuttetekstene" og bildene.

YRKESKODEKS for
ROTARIANERE:
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

Tirsdag 05.

3-minutter ved Kaj Haagensen
EGO / NYTT fra mitt yrke
ved Hans Petter Harestad
Referent
: Arne Fladby
Ansvarlig : Programkomiteen

Tirsdag 12.

BOLIGMARKEDET i HOLMESTRAND
ved Eiendomsmegler Fredrik Wister Ørmen
fra DNB Eiendom.
Referent
: Frode Ekeli
Ansvarlig : Serviceprosjektkomite v/Espen

Tirsdag 19.

PEISMØTER FOR NESTE ROTARYÅR
NB! Nye Komiteer. Komiteformenn 2015/2016
innkaller og bestemmer møtested.
Incoming President bestemmer temaer, men
et VIKTIG tema er innspill til høstens program.
HUSK referat fra møtet sendes Presidenten,
Web-ansvarlig, og leder i Programkomiteen.

Tirsdag 26.

BEDRIFTSBESØK på Autosentrum Norge AS
på Bentsrud Næringspark. De satser stort på
bobiler og campingvogner i Holmestrand.
Lars Wivestad vil fortelle om driften og visjoner
fremover. Det vil bli enkel servering så vi må
ha påmelding til Per Halvor Rønningen,
phr@vacon.no innen 24. mai.
NB! Fremmøte kl. 1800 Bentsrudveien 8A.
Referent
: Toralf Cock
Ansvarlig : Programkomiteen v/Per Halvor

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

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 MAI
02.
06.
08.
10.
10.
11.
14.

Jon Petter Helgestad............. 59 år
Svein Otto Schjerven............. 67 år
Kaj Haagensen...................... 66 år
Øivind Haugen...................... 64 år
Bjørn Nymoen....................... 67 år
Timmy Breen Nilsen..............70 år
Amund Rudlang....................68 år

VI GRATULERER
Månedsbrev Mai 2015 er sponset av:

PATOS EIENDOM As
eiendomsutvikling - utleie av næringslokaler

Torstein Sagen
Postboks 25 - 1581 Rygge

