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PRESIDENTENS HJØRNE

Fra UKENTLIG til 2 GANGER i måneden

Rotaryhjulet har dreiet litt igjen. Incoming Terje A er i
full gang med å forberede neste Rotary år. Det var PETS
møte og Distriktsamling i Langesund 1. og 2. mars. Komitesammensetningen for 2002 - 2003 er klarlagt og det første
møtet (peismøter) i de nye komiteene blir 15. april.
Til møtet 22. april, hvor programmet er "Husmor for 50
år siden" og som skildr er livet på kjøkkenet i 40-50 årene,
er Inner Wheel invitert. Respektive, samboere etc. er hjer telig velkomne. Programmet er ved Gerd og Sverre Hamer,
og Solveig og Kjell Munthe.
Vi har fått spørsmål fra Jarlsberg Rotary Klubb om å ta
i mot en utvekslingsstudent fra Litauen, hvor Jarlsberg,
Tønsberg og Holmestrand Rotary klubber deler en student.
Vi bør være positive til dette, men forutsetningen er at vi
kan skaffe en, helst to vertsfamilier. Det kan bli en tungvint
skolevei fra Holmestrand til Tønsberg, men dette må sjekkes opp. Studenten vil komme i august før skolestart.

Er vi i ferd med å få en NY ROTARY MODELL?
Den franske Rotaryklubben Paris Agora, chartered 16. oktover 2001, har møter 2 ganger i måneden!
Medlemmene betaler medlemskontigent men ikke inngangspenger (?) heter det i meldingen.
Noen styremøter, og det meste av klubbens administrasjon og komunikasjon foregår over internett.
Paris Agora er en av 191 klubber i 19 land - 150 av dem
eksisterende, de andre nye klubber - tar del i et 3-årig Rotary pilot prosjekt som avviker fra den tradisjonelle klubb
modellen.
Meningen er ikke å forsøke å forbigå eksisterende Rotary regler, men å øke medlemsskapmulighetene til "den nye
generasjon" av travle ledere. Ønsket er å bruke medlemmenes tid mer på prosjekter enn på møter.

Påsken nærmer seg med noen etterlengtede fridager,
enten de tilbringes hjemme, på fjellet eller ved sjøen. For
egen del skal de brukes til vårarbeid i hagen. Forhåpentligvis, når dette skrives er bakken dekket av snø igjen, så vinteren har tydeligvis ikke sluppet taket helt. Men det er ikke
tvil om at våren er i kjømda og dagene blir lengere for hver
dag som går.

Pr. 1.desember 2001 rapporteres det kun 506 tilfeller av
polio. Dette er ned fra 350,000 tilfeller i 1988, så målet om
en poliofri verden i 2005 er innen rekkevidde takket være
Rotary, WHO og andre samarbeidene organisasjoner.

GOD PÅSKE

Med Rotaryhilsen - Ole Johan

ROTARY UPDATE
Rotary har nå 30,149 klubber med 1,188,492 medlemmer i
162 land - verden over.
APRIL er TIDSSKRIFT MÅNEDEN og vi minner om at
RI´s internasjonale medlemsblad The
ROTARIAN startet opp allerede i 1911.
Fra den første 12-siders sort/hvitt utgaven for 91 år siden er dette i dag et informativt 64-siders color magazine med artikler om Rotary aktiviteter verden over.
Bladet har ca. 500,000 abonnenter og du
kan laste det ned hver måned fra Rotarys
web site www. rotary.org
Våre 27 regionale blad ROTARY kommer ut på 20 språk og
har 750,000 abonnenter.

POLIO PLUS LYSPUNKT

-- CLUB INFO -Vi er 52 igjen.....
Rolf Gustavsen ble tatt opp
som medlem på møtet den
4. mars. Ulf (fadder) som har
bidratt med flere medlemmer
tidligere, ga en god og velbegrunnet orientering.
Velkommen i klubben Rolf. Håper du vil trives.
Dermed er medlemstallet oppe i 52 medlemmer. Ingen netto
økning altså, men dette medlemstallet (+/-) ser ut til å være
passende for vår klubb og vårt distrikt som er Holmestrand,
Våle (?) og Hof.
VÅLE ☞ RE? For fremtidige medlemsforslag bør det nå
klargjøres om vi bare skal foreslå medlemmer i deler av Re
(Våle), eller i hele den nye Re kommunen som inkluderer
"gamle" Ramnes.
Tønsberg klubbene har som kjent sitt medlemsområde i
Ramnes ?????

RI presidenten Richard D King forteller at.....

Komiteene og PROGRAMANSVAR

pr. november 2001 har medlemsmassen verden over økt med
23,671 nye Rotarianere, og 200 nye Rotary klubber har blitt
chartered siden juli 2001. Tall alene er ikke nok, vi må fortsette det humanitære arbeidet.

Møteprogrammene som hver enkelt komite er/blir tildelt ansvar for, må sendes til formannen i programkomiteen i god
tid før månedsbrevets utgivelse. Se "dead line" nederst på
baksiden av hvert månedsbrev.
Komiteene må være seg sitt ansvar bevisst, ellers blir dette
et umulig arbeide for programkomiteen og redaktøren.
NB! KOMITEFORMENN er ansvarlige for dette.

Mankind Is Our Business Mankind Cannot Wait
The Child Cannot Wait

ROTARY 2002
Frimerke
kr. 5,50

Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

HUSK! STYREMØTE 8. APRIL kl. 1730
Felles styremøte for styrene 2001/2002 og 2002/2003 på
hotellet før det ordinære medlemsmøtet starter.
Møtepliktige er:
Ole Johan, Terje A, Martin, Jon Petter, Per Jan,
Arne Martin, Jan, Olav, Terje K, Alv.

Når en mann åpner bildøren for
sin kone, har han enten ny bil
eller ny kone
sagt av Prins Philip

Dette gjelder ikke Holmestrand Rotary Klubb, men det norske folk. Vår totale formue er nær doblet på fem år.
1.738 milliarder kroner er nor menns samlede formue, etter
at gjelden er trukket fra. For fem år siden var husholdningenes formue på 973 milliarder, og bare 627 milliarder for ti
år siden.
Fordelt på norges 4.513.000 innbyggere har vi nå i gjennomsnitt 385.000 kroner i formue. Aldersgruppen 30-40
år har lavest netto finansformue. De har også i gjennomsnitt 400.000 mer i gjeld enn i oppsparte midler. I 50-årene
er du på plussiden, og i 60-årene har netto finansformue
vokst til 300.000 kroner.

Fødselsdager i APRIL
Knut O H Gråthen............ 64
Ole Johan Klyve................ 52
Runar Koldberg.................56
Rolf Gustavsen..................48
Magne Aven...................... 64
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VI GRATULERER!
Fremmøtestatistikk for februar - 75,49 %
Innlegg til månedsbrev nr. 05/2002 sendes redaktøren

senest mandag 22. april:

Mandag 01. 2. PÅSKEDAG -Møtefri
Mandag 08. NB! STYREMØTE 1730 (før ordinært møte)
3-MINUTT ved Ole Søby
FLY og FLYSIKKERHET
ved Timmy og Terje A
Ansvarlig: Yrkeskommiteen
Referent: Helge Kristensen

Vi blir RIKERE og RIKERE

03.
08.
09.
15.
30.

Møteprogram APRIL 2002

Mandag 15. PEISMØTER i "NYE" komiteer 2002-2003
Tema: Møteprogram for juli - desember
Komiteformenn (se nytt org.oppsett for 02-03)
bestemmer sted og innkaller
VIKTIG - Møtereferat til incoming president Terje A Fremmøterapport til sekretær Jon Petter
Mandag 22. HUSMOR FOR 50 ÅR SIDEN
ved Gerd og Sverre, Solveig og Kjell
Ansvarlig: Seniorrådet og Inner Wheel
Referent: Hans Narverud
Mandag 29. 3-MINUTT ved Ole Hermann Nor dby
LEDIG TIME over en kaffe eller annet godt
drikke i JUNO PUB. Sørg for fellestransport
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Jan Sollid
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
MØTEREFERAT må sendes vår arkivar:
Hans Petter Harestad, Eventyrstien 1, 3080 Holmestrand
pr. brev, fax 33 05 24 44 eller via e-post: htk@htk.no.
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