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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Vi har kommet til juni, en juni som
ikke starter som i fjor med middelhavstemperaturer og bademuligheter. I år har
nyhetsbildet mer fokus på "sommersnø"
og mer normale temepraturer.
Vi er i innspurten av Rotaryåret
2018/19 og ser frem til årets sommeravslutning om bord i seilbåtene til Hans Narverud og Per
Halvor Rønningen, med reker og passende drikke til.
Holmestrand Rotary Klubb er inne i et godt driv, med
en svakt økende medlemsmasse og en stigende kvinneandel.
Vi har en fin kontinuitet mht interessante foredrag og foredragsholdere noe Hans Anders & co har full kontroll på.
I høst er distriktskonferansen i Tønsberg med Re Rotary
Klubb som arrangør og vi vil feire klubbens 70 års jubileum.
Stig vil ta over presidentvervet neste år og vi ser frem til
hvilke planer han har lagt for sin presidentperiode.
Med dette vil jeg ønske alle en god og flott sommer!
Rotaryhilsen i fra Tom

Redegjørelse om Hagemannprosjektet
Under ledelse av Holmestrand Bys Vel, HBV, har i samarbeid med Rotary, Lions, Dunkebekk vel, Sanitetsforeningen
og "Damer i Fri Flyt, DFF" søkt og fått innvilget 2,8 mill
kroner i støtte til oppgradering av Hagemannsparken.
De tre viktigste prosjektaktivitetene er oppgradering av Paviljongen fra 1952, en ny lang badekai på vel 40 m i betong
i tilknytning til badestranden syd i parken, og en ballbinge
med målgruppe barn under 12 år. Prosjektet planlegger
også å utvide antall sittebenker med tilknytning til grillplasser i parken hvor en av de steinbelagte plassene bør
være så stor at den også kan tjene som scene og/eller danseplass ved større arrangement i parken.
Prosjektgruppen jobber i tett samarbeid med kommunen
som eier parken, og siden både ballbingen og kaien er
søknadspliktige byggeprosjekter håndteres dette med kommunen som ansvarlig byggherre med de fordeler og ulemper det medfører for økonomi og fremdriftshastighet.

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

70 års JUBILEUM
Angående etablering av festkomiteen
ifm. ROTARY fest 12.oktober 2019.
Jeg fikk i oppdrag av Tom å etablere
en festkomite, og denne ble etablert
14. mai med følgene tre medlemmer:
Stig Atle Vange (leder)
Selma Hadzic
Hans-Arne Risnes
Stig Atle rapporterer til Presidenten.
Lykke til! Mvh Timmy

LITT FRA FØR I TIDEN...fra Månedsbrev 3/2000
Olav, incoming president 2000/2001 skal delta på PETS
(President Elect Training Seminar) 9. mars. Sted, Fossekleiva,
Berger med arrangør Svelvik RK. Deltakelse på PETS er obligatorisk og en forutsetning fra Rotary Internationals side
for å kunne tiltre som president.
Nye reflektanter. Foruten Lars Tveito som har vært
med siden januar møtene, kan vi nå også ønske velkommen
elektroinstallatør Espen Andresen.
i Øivind´s presidentperiode var også fremmøte et tema.
Øivind skriver; de fleste presidenter har hatt et rimelig avslappet forhold til at enkelte pga forskjellige årsaker har lite
fremmøte i perioder. Alle vet at arbeidssituasjonen til tider
gjør det umulig å oppfylle 60% kravet (dengang). Personlig
synes jeg det er vel så viktig at vi daglig praktiserer rotaryideen, og når vi har mulighet til å møte, er positive, åpne og
tar initiativ til å gjøre klubben rikere. Her har Rotary som
organasisasjon den største utfordringen slik jeg vurderer
det. Noen av ideene på formannsmøtet i Arendal var å løse
opp i fremmøteplikten.
I dag 2019, er det opp til den enkelte klubb og praktisere egne fremmøteregler. Et godt fremmøte er det som skaper klubben - uten fremmøte ville det jo ikke vært noen klubb.
Møt opp så ofte DU har anledning, og husk at du også har
MØTERETT i alle verdens Rotary klubber. I HRK er det et
godt fremmøte, la oss fortsette - og gjerne styrke det.

Status i dag er at utvendig oppgradering av Paviljongen ble
ferdig like før 17. mai og kai- og ballbingeprosjektet forventes avsluttet senhøstes.

I Rotaryåret 2000/2001 var RI presidentens valgspråk:
CREATE AWARENESS - TAKE ACTION

Prosjektdeltagerne bidrar ikke med pengemidler, men legger ned en betydelig personlig innsats. Rotary er godt representert i prosjektet selv om nøkkelpersoner som leder
Toralf Cock og sekretær Jan Sollid, begge formelt representerer HBV, så er både Tom og Øivind fra Rotary aktive deltagere i den utvidede prosjektgruppen.

ROTARACT er ungdomsorganisasjonen til Rotary.
Den er åpen for all ungdom mellom 18 og 30 år.

Dersom de besluttede prosjektene ikke forbruker alle de tilgjengelige 2.8 mill kroner kan det også bli rom for noen mindre tilleggsprosjekter. Prosjektet planlegger en faglig og økonomisk sluttrapportering medio 2010.

Toralf Cock /29.05.19

Info om Rotaract på distriktes sider d2290. rotary.no

Livet er lettere enn du tror alt du trenger å gjøre er å godta
det umulige, klare deg uten det
uunnværlige,
og leve med det uutholdelige.....

LITT OM ROTARY KJØREREGLER
I lys av incoming president Stig sine tanker i punkt 2.c.
peismøtet, til medlemskomiteen om utradisjonelle måter å
få flere medlemmer på, vil jeg gjerne få kommentere følgende:
Det er bra og tenke nytt og lufte tanker om dette, men jeg vil
få ytre min (Olav red) personlige mening, og det er at vi skal
bli ANBEFALT til Rotary medlemsskap, IKKE MELDE OSS
SELV INN i Rotary.
Det er jo det som er litt stas da, og bli anbefalt av et medlem
av klubben, hvorpå medlemskomiteen og styret behandler
dette, og at medlemmene i siste instans får anledning til å
kommentere anbefalingen. Etter gitt klarsignal fra styret
til forslagstiller og fadder, da først skal den ANBEFALTE
forespørres om han ønsker å komme på møtene som reflektant og bli en mulig Rotarianer om han selv ønsker.
Denne velprøvde måten å ta inn medlemmer på, gjør at vi
unngår å måtte avvise SELVINNMELDTE medlemmer som
ikke passer i et Rotary klubbmiljø.

Program Juni 2019
Tirsdag 4.

Ansvarlig : Per Halvor Rønningen (fadder)
Referent
: Linda Brakstad Glenne
Adresse: Østre Lianvei 5. Kjør til Haslestad Bruk, ta til høyre
mot Hof. Arvid merker videre med RØDE BÅND
Tirsdag 11.

ROTARYS FORMÅL ER "Service Above Self":
- Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre
- Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt
nyttig arbeid og bruke hver enkelt Rotarianers yrke som
mulighet til å gagne samfunnet
- Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre.

litt fra Mai møtene....
Tirsdag 7. var det Kim Hjardar som fortalte om vikingene i
vårt område. Interessant om den tidens harde virkelighet.
Tirsdag 14. forberedelser til Holmestrand Kultur Festival
15. til 23. juni ved Festival styreleder STIG ATLE VANGE.
Utfordringen er at UNGDOMMEN GÅR SENT UT, og de
VOKSNE GÅR TIDLIG HJEM sier Stig Atle.
Det blir en fest og fullstendig program vil bli annonsert i
Jarlsberg Avis trolig 13. juni. Ellers kan du gå inn på Festivalens informasjonssider: Holmestrandkulturfestiva.no
<http://Holmestrandkulturfestiva.no>
Tirsdag 21. tok daglig leder i POW (Protect
Our Winters) Charlott Johansen oss med
på en reise i ord og bilder om denne miljøorganisasjonens arbeide for å bekjempe,
bevare og motivere oss til en grønnere livsførsel. Engasjerende og mange spørsmål
å besvare for Charlott etter foredraget.
Les referatene i sin helhet på vår hjemmeside www.holmestrand.rotary.no

antall ROTARY KLUBBER i distrikt 2290
I 2000/2001 var det 47 klubber i vårt distrikt. I 2019 er tallet
redusert til 44. Grunnen er at noen klubber hadde synkende
medlemstall og få medlemmer og er derfor slått sammen
med naboklubber for å øke medlemstallet.

REFERAT FRA PEISMØTENE 28. MAI
Tanker om nese års Rotary ved incoming
president Stig Kløvstedt som ønsker innspill.
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 18.

Nei, la oss fortsatt lete og foreslå de rette personer og på den
måten forsøke å fylle de klassifikasjoner (yrkesgrupper) vi
mangler i klubben.
Igjen. Dette er sett i lys av det som har vært Rotary praksis
i alle år. Det er sikkert andre som har meninger om dette, så
hvorfor ikke ta en tirsdags møtekveld og diskutere dette med
medlemsrekruttering Olav red. - muligens utgått på dato :-)

ARVID LIAN inviterer oss hjem til seg. Vi får
EGOFOREDRAG, se JULETREPRODUKSJON,
En omvisning på LIAN INTERNASJONALE
FLYPLASS står også på programmet.

FJORDCRUISE med reker og godt drikke.
Oppmøte på kaia ved Kullboden.
PÅMELDING til Timmy, timmnils@online.no
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 25.

: Stig Kløvstedt
: Tobias Brodtkorb

: Møte og Kameratskap
: Toralf Cock

3-MINUTTER ved Otto Lagarhus
Generalforsamling - PRESIDENTSKIFTE
Opptak av nytt medlem, Selma Hadzic.
HUSK - pent antrekk
Ansvarlig
Referent

: Tom Johansen
: Keith Eikenes

JULI MÅNED har vi MØTEFRI
God sommer, vel møtt i August med ny President og ny stab
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 Juni
01.
18.
23.
26.
28.

Arne Martin Huseby..............72 år
Tobias Brodtkorb.................. 61 år
Ingeborg Kalager Sølverud.....72 år
Terje Karlsen.........................60 år
Helge Kristensen................... 81 år

Fødselsdager i Juli
06.
11.
13.
29.

Holmestrand Rotary Klubb....70 år
Martin Sagen........................ 48 år
Elin Røed.............................. 49 år
Alv Smith Johansen.............. 63 år

VI GRATULERER
Månedsbrev Juni-Juli 2019 er sponset av:

Per Halvor Rønningen
Strandholmen 2, 905 30 313
per.ronningen@danfoss.com

