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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære rotaryvenner!
Påsken nærmer seg med
raske skritt og forruten en god
svinefilet er det vel også lam på
menyen i disse påsketider.
Vi har nå vært gjennom mars
måned og jeg mener at kvaliteten på
våre møter har vært bra. Fremmøtet
er meget godt for den "harde kjernen"
(60% +) som trofast møter opp nesten
hver eneste mandag. For endel andre
medlemmer er fremmøte noe svakt, og
for enkelte bedrøvelig. Det er ofte de
samme som ikke møter. Det burde
være mulig å gi en melding til presidenten eller sekretæren om at de neste møtene kan jeg ikke
komme. Noen få gjør dette. Dette må vi bli bedre på .
Fra programmene i mars var foredraget om norsk luftfart i endring ved Timmy og møtet med paneldebatt om utviklingen av Holmestrand Sentrum (hett tema) som Yrkestjenesten ved Magne hadde ansvaret for, meget interessante.
Sistnevnte var et fellesmøte med Inner Wheel, og begge var
tidsaktuelle og bra møter. På møtet om ny struktur for Rotary Klubbene ved assisterende guvernør Ingrid G. Berget,
kom det overraskende og hyggelig besøk fra medlemmer i
Borre Rotary Klubb.
3. april går turen til Bakkenteigen Kultursal for påmeldte
med ledsagere for å se teaterstykket Hemsøboerne av August Strindberg med Brit Elisabeth Haagensli i hovedrollen.
Vi møtes ved Sparebankgården og samordner kjøring i privatbiler. AVREISE KL. 1845. Vi gleder oss.
NB! Det er i skrivende stund (23. mars) fremdeles muligheter for billetter. Telefon til billettkontoret på Bakkenteigen
er 33 08 53 80. Dette gjelder kun de som ikke har forhåndsbestilt av Per Jan. KOM IGJEN Å BLI MED!
Det viktigste Rotarymøtet i april er peismøtet den 24.
med den nye organisasjonen 2006/2007 som skal legge opp
løpet for høsten. Oppfordringen fra presidenten er møt opp
og vær med å bidra til høstens program. Vår incoming president Espen har vært på PETS (President Elect Training
Seminar) i Bø og han er i full gang med å planlegge neste
Rotary År. Se vedlegg fra incoming president Espen.
Til slutt vil jeg ønske alle en riktig GOD PÅSKE.
Rotaryhilsen Jon Petter
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NOEN ORD FRA INCOMING........
Kjære Rotary venner!
Det er som kjent viktig med en god start med hensyn til
det meste her i livet. Rotary er ikke noe unntak.
Vi er nå snart inne i april måned og våren er rett rundt
hjørnet. I april skal vi som dere ser av programmet ha "peismøter" hvor vi skal legge opp til høstens program. Mye fint
Rotary arbeid gjøres på disse møtene, dessuten blir det en
hyggelig kveld hvor en får tid til å prate sammen. Vår erfaring er vel at gode programmer gir engasjement og godt oppmøte. Vi ser dette i det Rotary året vi er inne i nå, under
ledelse av Jon Petter.
Jeg vil minne om at det er meningen å fordele oppgavene i komiteene så godt som mulig, da sprer vi engasjementet. Som president til neste år er jeg opptatt av å forsette arbeidet med en aktiv klubb! Mye av grunnlaget for en
aktiv høst starter med "peismøtene" den 24.april.
Tenkte jeg skulle bidra litt selv, med noen tanker som
kan bidra i prosessen med å skape et godt og engasjerende
Rotary år. Har fått mange gode innspill fra Jon Petter,
presidentmøte i Arendal, og nå sist PETS i Bø, Telemark.

FELLES OPPGAVER
✔ Få til en sosial og hyggelig kveld den 24. april
✔ Fordele oppgaven innad i komiteene
✔ En ansvarlig person for hvert programforslag (i referatet)
✔ Minst 2 reserveprogram som kan videreføres
✔ Hold tett kontakt med Svein Otto (formann programkom.)
✔ Ny klubbstruktur innføres fra 1. juli 2007. Hvordan bør
vi forberede klubben? Bør vi starte tidlig til høsten for å
ha alt klart til valget seksjon A den 18. desember.
Kom med innspill til det nye styret om dette.
Lykke til! God Påske til alle ! Med Rotary hilsen Espen

MELDING FRA TERJE A........
Olav,
Takk for tilsendt månedsbrev og hilsen.
Liten korreksjon: regner ikke dette her nede som ferie, snarere nesten halve livet. Jobber herfra også.
Vi regner med å være hjemme til/i påske(n). Det er begrenset til 3 måneder/90 dager p.g.a. turistvisum og reiseforsikring.
Synes vi har det topp, hektisk - og ømme armer p.g.a. av
mye sving, men noe må man lide for å ha det trivelig. Regner med å reise litt i løpet av den tiden som gjenstår.
Ellers: hvem i klubben hjemme kan Rotary’s standard
bordbønn? (grace). Hils og ha det bra så lenge.

Penger gjør ingen lykkelig,
men jeg gråter heller i en Jaguar
enn i en buss.

PS. Vant ”wine-draw ” denne uken, en morsom variant
jeg kan fortelle om senere.
PPS. Skype adr. er: EvaTerje

mvh (brgds)

ROTARY 2006
Frimerke
kr. 6,00

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

KLASSIFIKASJON.....
Hvilke klassifikasjoner mangler klubben for å gi et speilbilde av samfunnet? Se bare hvilket mangfold klubben har
fått etter at vi har fått medlemmer med eksempelvis klassifikasjonene prest og ambassadør. En viktig rekrutteringskilde er nettopp å velge nye medlemmer på basis av ledige
yrker og samfunnsengasjement.
Hvis vi ikke har det fra før - bør vi kanskje sette opp en
oversikt over hvilke klassifikasjoner klubben innehar, eller
mangler? Det finnes mange vel kvalifiserte potensielle medlemmer "der ute" men de er kanskje aldri blitt invitert til
Rotary. Bør vi la en av komiteene å utarbeide en detaljert
KLASSIFIKASJONSOVERSIKT?
DÅRLIG FREMMØTE SOM VARSELSLAMPE er i hvertfall ikke noe stort faresignal i HRK. Ofte begrunnes fravær
med mangel på tid, men den begrunnelsen kan like gjerne
være et bekvemt svar for å unngå underliggende og mer
problematiske årsaker. Selv om noen mangler så er det et
godt fremmøte, godt miljø og engasjement i klubben.

DEN NYE KLUBBSTRUKTUREN.....
Hun sa det - - assisterende guvernør Ingrid G. Berget på
møtet den 20. mars: hjulet skal rotere litt langsommere,
dvs at vi skal legge opp til en mer langsiktig virksomhetsplanlegging og ikke "rotere" hvert år. Det er viktig at vi sitter litt lenger i våre posisjoner slik at vi får gjort en bedre
jobb, og ikke minst gjort jobben ferdig før vi "roterer" videre.

MØTEPROGRAM - APRIL 2006
Mandag 03. TEATERTUR TIL BAKKENTEIGEN
Avreise kl. 1845 fra Sparebankgården.
Se forøvrig presidentens hjørne.
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Per Jan Jørgensen
Mandag 10. 3-MINUTT ved Øivind Haugen
LEDIG TIME MED OVERRASKELSE
Møt opp til et hyggelig PÅSKEMØTE
Ansvarlig: President Jon Petter
Referent: Ole Wathne
Mandag 17. MØTEFRI (2. påskedag)
Mandag 24. PEISMØTER - NYE KOMITEER 06-07
Tema: Møteoppsett for JULI - DESEMBER.
Info om peismøtene er sendt på e-post.
NYE KOMITEFORMENN bestemmer møtested
og innkaller.
VIKTIG! Referat/Programforslag:
Sendes Jon Petter, Espen og Jens Otto.
Ansvarlig: Komiteformenn
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

Litt svada,
men også en god del nonsens.

Fødselsdager i APRIL
03.
08.
09.
30.

Fremmøtestatistikk for Februar - 57,5%

Knut O H Gråthen............... 68 år
Ole Johan Klyve................... 56 år
Runar Koldberg................... 60 år
Magne Aven......................... 68 år

VI GRATULERER!
President Jon Petter Helgestad,
tel 930 81770 e-mail: jon.helgestad@h-nett.no
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