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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Vel overstått Jul og et ønske om
et riktig Godt Nytt År til dere alle.
2018 er nå historie og vi ser
fremover mot en forhåpentligvis flott
vinter med stabilt skiføre og etterhvert lysere tider.
Vår juleavslutning med sesjon A
ble en ubetinget suksess med valg av
nytt styre for 2019/20, flott julemat
og tradisjonen tro, et lotteri til inntekt for vårt Afrikaprosjekt.
I år satte vi ny rekord med total 18.500 kroner i loddsalg!
Jeg besøkte Johan Svele på Holmestrand Sykehjem 22.
desember og overbrakte en flott blomsteroppsats på vegne
av Holmestrand Rotary Klubb med ønske om en god jul.
Dette satte Johan stor pris på og jeg skulle hilse tilbake til
alle i klubben.
Vi har mange interessante foredrag i tiden fremover som
vi håper vil bidra til et godt fremmøte.
Vi sees! Rotary hilsen fra Tom

LITT FRA FØR I TIDEN....i fra Månedsbrev 8/99
ROTARYS 4 FUNDAMENTER
1) Rotarys motto - "Service Above Self"
(Å gagne andre uten egennytte)
2) Rotasjonsprinsippet
3) Klassifikasjonsprinsippet
Rotarys founder
Paul Harris tegnet
under sitt opphold
i Oslo i 1932.
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4) Møteplikten
Før var møteplikten på 60%,
altså du måtte møte på 6 av 10 møter.
Dette er lempet på og det er nå opp til
hver klubb å bestemme dette selv.

Viagra nei! Så spretten har´n
vært siden sommermøtene i
Rotary...

Distrikt 2290
Charterdato 6. juli 1949
www.holmestrand.rotary.no
Holmestrand Fjordhotell - Tirsdager kl. 19oo

"klipp" fra peismøtene i desember.....
Det var enighet om at hver komite får tildelt programansvar
for en måned hver.
Møte-og kameratskapskomiteen har fremmet overfor
President/Styret at de bør få kreditt for at de er mer opptatt
og engasjert enn de fleste andre komiteene og bør være mindre involvert i å skaffe tilveie eksterne foredragsholdere.
Presidenten har bifalt synspunktet.
De har innført en "vaktordning" på møtekveldene hvor
oppgaven består i å pynte møterommet med flagg/lys, og
å være ansvarlig for loddtrekningen.
Vaktlisten ser da slik ut:
Alf
: januar
Einar
: februar
Stig Atle
: mars
Linda
: april
Arne
: mai
Arne Martin : juni
Man kan fritt bytte vakter innbyrdes, og Timmy vil trå til og
ofte kunne bidra med å ta over en vakt dersom det trengs.
Kommunikasjonskomiteen har et oppkomme av program,
og dessuten forslag til fire nye reflektanter.
Medlemskomiteen har i tillegg til programforslag naturlig
nok diskutert medlemsrekrutteringen.
Status medlemstall pr. 1. januar 2019:
51 medlemmer, 1 æresmedlem, 3 reflektanter
Vi er derfor ved målet om å ligge stabilt på 50-55 medlemmer, og vi vil ta godt vare på reflektantene vi har før vi spør
mange nye. Det er mulig det foreslås 1-2 nye etter nyttår.
Forslag til reflektanter med navn, alder, yrke, hvem som
kan være fadder og noen ord om hvorfor de bør spørres,
sendes til Elin elin.roed@bondelaget.no i god tid før 26.03.
Det er det jeg har fått tilsendt, men les møtereferatene som
ligger på vår utmerkede web-sider!

UTVIKLINGEN I GJENNOMSNITTSALDEREN
I September 1999 var vi 50 medlemmer med
en gjennomsnittalder på 57,24 år, en bedring fra året før, 1998 som var 58 år.
Terje Karlsen 40 år var yngstemann, og
Yngvar Grønnerød eldst med sine 90 år.
Hopper vi litt videre framover til.....
September 2016, også 50 medlemmer, hvor
4 kvinner var kommet med - Heidi 46 år yngst.
Johan 85 år eldst. Snittalderen var 63,94 år.
September 2017, fortsatt på stedet hvil med 50 medlemmer, nå med 5 kvinner (10% andel). Yngst var Keith 41 år, og
eldst Erik 84 år. Johan 86 år som var blitt æresmedlem teller
ikke lenger på statistikken. Snittalderen ned til 64,32 år.

Før i tiden hadde vi hagemøter i julimåned også, Altså ingen
ferie fra Rotary hvis du var hjemme i Juli måned. Tegningen
over viser et møte av det løsslupne slaget :-)

September 2018 var vi blitt 51 medlemmer og en kvinneandel på 6. Keith 42 fortsatt yngst, tett fulgt av Linda 43 år.
Gjennomsnittsalderen litt opp igjen til 64,59 år.
Medlemskomiteen jobber godt og det blir spennende og se
utviklingen i 2019.

LITT OM ROTARY´s MEDLEMSUTVIKLING VERDEN OVER.....
De fleste organisasjoner har problemer med å rekruttere og
beholde nye medlemmer, og Rotary er intet unntak.

Program JANUAR 2019
Tirsdag 08.

Rotarys globale medlemstall holder seg stabile selv om det
har sunket i Nord Amerika og Skandinavia. Dette er kompensert av ny tilvekst i deler av Asia, Afrika og Romania.
Også nye og mer fleksible regler for medlemsskap og fremmøte har vist økende medlemstilslutning. Rotaryverden er
så mangfoldig at det må endringer til for å passe alle.
I 2016 ble det innført nye modeller for møtefleksibilitet som
ga hver enkelt klubb muligheter for selv å bestemme møtefrekvens og pålagt fremmøte.

Ansvarlig
Referent
Tirsdag 15.

Sentral- og Sydamerika
Europa
Afrika og Østen

: Hans Anders Rygh
: Einar Røyneberg

349.432
93.026
258.034
39.721

Sentralasia og India

244.010

Nordasia, Japan og Sydkorea

154.597

Australia, New Zealand og Stillehavsøyer

36.653

RIBI og andre øyer/steder

46.611

Rotary antall medlemmer World Wide

: Einar Røyneberg
: Elin Røed

VIKINGTID og TIDLIG MIDDELALDER i
Nordre Vestfold/Holmestrand. Foredrag av
Lena Faret, direktør i Vestfoldmuseene
Ansvarlig
Referent

ROTARY MEDLEMSTALL pr. januar 2018:
Amerika, Canada, Karibien

Det nye PERSONVERN REGELVERKET
Ellen Røyneberg i advokatfirma Wiersholm AS
jobber daglig med personvern. Hun gir oss en
innføring i regelverket og hva det betyr for din
virksomhet og deg som privatperson.

1.222.084

av Ulpia Philips, RI kontoret i Zürich.
mer om medlemsutvikling på www.rotary.org/membership
mer om fleksibilitet for klubber på www.rotary.org/flexibility
Som eksklusiv medlem av ROTARY INTERNATIONAL har
du møterett i Rotary klubber verden over. Besøk en Rotary
klubb når du er på utenlandsreise og skaff deg nettverk for
forretningsutvikling og vennskap gjennom RI. (red)

JULEMØTET 18. desember

ble referert i mail til
dere alle i etterkant. Flott arrangert og pyntet av Møte og
Kameratskap, godt fremmøte + 30, god ribbe med mye godt
drikke, Entakk til alle som var med på festen og åpnet lommeboken. Ekstra takk til Øistein som bidro med blomster
og gevinster til lotteriet.
Linda tok bilder og foreviget stemningen, og to gjengis her,
resten ligger ved mailen.

Tirsdag 22.

SANSEN HØRSEL - informasjon, veiledning
og forebyggende arbeid om hørselhemming.
Min hørselshistorie ved Torun Winnem Botten,
sekretær og lokallagsleder i HLF Vestfold
NB! Grunnet behov for teleslynge blir dette møtet hos:

Hans Narverud, Langgaten 47
Ansvarlig
Referent
Tirsdag 29.

: Olav Georg Dalseth
: Jan Arne Rønningen

FOREDRAG av EX-ORDFØRER i HOF
Olav Bjørnli
Ansvarlig
Referent

: Jan-Arne Rønningen
: Jan Stellef Rønningen

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller
3-min MÅ SELV sørge for stedfortreder ved fravær.
President 2018-2019
Mob 982 07 897

Tom Johansen
tom.johansen@siemens.com

Sekretær
Mob 926 62 887

Heidi Hammervik
heidi@hammervik.no

Programsjef
Mob 934 80 161

Hans Anders Rygh
hans.anders.rygh@gmail.com

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
04. Jan Sollid..............................70 år
10. Hans Johan Kjølsrød.............68 år
15. Jan Stellef Rønningen........... 53 år

VI GRATULERER

Man lever aldri så lenge at man
ikke har noe ugjort
Månedsbrev Januar 2019 er sponset av:
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SPENNENDE PLANER FOR SENTRUM
www.holmestrandutvikling.no

