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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner
Nå begynner temperaturen å krype over null, det bruser
i blodet selv på velvoksne Rotarianere. Det må være denne
vidunderlige våren som er i emning nok en gang. Våren
betyr liv og fornyelse - det betyr glød og glede - det betyr
engasjement og entusiasme.
Det er kanskje det vi tar vi sikte på i Rotary også, at
klubben vår skal være i stadig fornyelse og full av liv, at vi
skal føle en naturlig glød for Rotary's viktige saker lokalt så
vel som internasjonalt. Hver og en av oss skal engasjere
oss aktivt i klubbens liv og være med på å utforme dens
framtid. Det at vi hvert år skifter de viktigste rollene i klubben skal være med på å skape slik fornyelse og nytenking.
Det er gledelig å se at distriktets innsats for å gjøre Rotary mer kjent og å tiltrekke seg nye medlemmer gir gode
resultater. Distriktsguvernørens oppsummering på siste
presidenttreff endte med en optimistisk økning på rundt 50
medlemmer slik at distrikt 2290 holder seg godt over 2000
medlemmer i våre 45 klubber. Jeg tror DG er fornøyd med
sin lederperiode.
I klubben vår ser vi fram til MANDAG 3. MAI. Det skal
bli en festkveld. DA SKAL VI TA OPP NYE MEDLEMMER,
og deretter skal vi ha ØLKVELD med QIUZ. Dette blir noe
helt nytt - spørrekonkurranser er skikkelig i skuddet og det
blir spennende å se hvilket bord som knekker flest av spørsmålene som QUIZ-SJEF Ivar Jon & teamet hans har pønsket ut ?
Vi ser tydelig på statistikken at spennende, utfordrende
programmer gir godt frammøte. Presentasjonen av Nordre
Jarlsberg Brygge var et slikt program som trakk veldig mange
til møtet den mandagskvelden.
Vi har fått veldig STERKE PROGRAMFORSLAG fra peismøtene og fra dette har vi laget spennende program for møtene fram til sommeren. Jeg ønsker vel møtt på hotellet
HVER MANDAG - husk du har ikke bare møteplikt - du har
møterett også.
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KVALITETSINFORMASJON og
VERDIEN av FRIHET ved Ivar Jon
Holmestrand Rotary Klubb holder sine solide programtradisjoner i hevd. Rekken av spennende og velkvalifiserte
foredragsholdere forlenges stadig.
Forutsetningen
for åpen kommunikasjon og kunnskapsutveksling er
et fritt samfunn, sa
forsvarssjef Harald
Sunde til forsamlingen i sin orientering 22.mars.
Sunde poengterte
at ferske NATOmedlemsland fra
den tidligere østblokken, særlig
bidrar med bevissthet rundt
verdien av frihet.
Foredraget favnet Forsvarets totale situasjon VI ER ENDRET, og UNDER ENDRING, fra et mobiliseringsforsvar til å bli et innsatsforsvar. Utfordringer gjenstår - men
viktige moderniseringstiltak er allerede på plass, understreket forsvarssjefen. Han hadde ”med glede” imøtekommet invitasjonen fra Forsvarsforeningen. Holmestrand Rotary
Klubb var medarrangør.
Nordre Jarlsberg Brygge i Sande var tema 15. mars.
Utbygger Håkon Kristiansen orienterte, supplert av salgsansvarlig David E. Nilsen. Prosjektet fremsto gjennom fakta
og innbydende bilder som imponerende i innhold og omfang. Det bemerket også eiendomsekspertene som vi har i
klubbens egne rekker.
Private Banking var tema mandag 1. mars. Frode Ekeli,
som leder dette forretningsområdet i Retail Norge - DnB/Nord,
ga Rotarianerne i salen (inklusive fader Erik) innsiktsfull
informasjon om både banken og forvaltningskonseptet. Med
sin internasjonale bakgrunn trakk han også opp interessante perspektiver rundt finanskrisen og verdensøkonomien.

Med Rotary hilsen - president Jan

HYGGELIG HILSEN FRA
DISTRIKTSGUVERNØREN
Takk for at jeg holdes à jour - det gir en fin følelse av
klubbens liv å ta del i disse månedsbrevene.
Det varmer med gode nyheter og jeg ser frem til noen slike
fra dere i Holmestrand RK.
Med de beste ønsker,
Fred Schwabe-Hansen
DG RI Distrikt 2290
email: fred.sh@online.no eller fsh@t-vips.com
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Som ledd i klubbens ambisjoner om å heve profilen et hakk,
fikk vi et godt og velplassert oppslag i Jarlsberg 9. mars.
Lokalsamfunnet ble med det oppdatert både på vårt 60 års
jubileum i fjor og våre mer dagsaktuelle foreteelser.
Flere medieinnspill er på trappene - Ivar Jon

ROTARY 2009-2010

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

REFERAT fra STYREMØTE
8. mars 2010. Tilstede: Jan, Lars, Hans-Arne, Tor, Magne,
Kaj, Alv, Ivar Jon, Håkon.
1. ØKONOMI:
Kassereren (Øivind) har vært utsatt for en skiulykke og
kunne dessverre ikke møte. Noen ligger etter med betaling
av kontigent! Kr. 6000,- er gitt som bidrag til Shelter Box til
trengende etter jordskjelvet i Haiti.
2. MEDLEMSVERVING:
Alv la fram liste og orienterte over mulige kandidater. Noen
ble strøket. Listen blir sendt medlemmene til høring.
3. DISTRIKTSMØTET:
Hans-Arne (incoming) deltar på møtet i Porsgrunn 16. mars.
4. MØTEPROGRAM:
Programmene fremover ble diskutert og muligheten for sosialt samvær ble tatt opp. Middag eller teatertur? Forslaget
om Pizza, øl og quiz på båthuset ble best mottatt. Ivar Jon
har kontaktet filmskaper Karl Fredrik Normann (Mind
Games) som mulig foredragsholder.
5. UGANDAPROSJEKTET:
Øistein var ikke tilstede og oppdatering om prosjektet vårt
kommer derfor senere.
6. NYSGJERRIGHETSPRISEN:
Mulige kandidater ( 4 stk.) ble diskutert. Man foretrekker å
dele ut prisen til enkeltpersoner og ikke lag/foreninger.
7. ANDRE PUNKTER:
a. Ivar Jon vil publisere 3 saker i media. Uganda, Haiti ShelterBox og besøket på brannstasjonen + vårt 60 års jubileum.
b. Presidentskifte var planlagt 28. juni men bytter med vår
tradisjonelle båttur og flyttes til 21. juni.
c. Opptak av nytt medlem vil bli foretatt i løpet av våren.

Møteprogram APRIL 2010
Mandag 05. MØTEFRI - 2. Påskedag
Mandag 12. HVOR GÅR EUROPA OG HVOR STÅR NORGE?
ved ambassadør Eivind Berg
intro av Johan Henrik Dahl
Referent

Mandag 19. I ERSTATNINGSOPPGJØRETS TIME.....
FORSIKRINGSSELSKAPET - medspiller
eller motspiller? Ved komunikasjonsdirektør
Jack Frostad, IF Forsikring
intro av Ivar Jon Tunheim
Referent

Sekretær Kaj Haagensen,
tel 909 28 751 e-mail: kajha@online.no
Programkomiteen Magne Aven,
tel 930 11 992 e-mail: maaven@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46 852 e-mail: olav@limaco.no

: Lars Tveito

Mandag 26. UTFORDRINGER I VILTFORVALTNING I
VESTFOLD
av viltforvalter Arne Christian Gieving
intro av Einar G Løken
Referent

: Alf Johan Svele

FREMMØTE i FEBRUAR 58,7%
FREMMØTE i MARS 59,8%

Fødselsdager i APRIL
08. Ole Johan Klyve.................... 60 år
30. Magne Aven........................... 72 år
30. Arne Fladby........................... 66 år

Det skal godt snakkes om det
skal være bedre enn å ti stille

President 2009-2010 Jan Sollid,
tel 93 21 56 33 e-mail: jan.sollid@med.ge.com

: Martin Westbye
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