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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Det har begynt å sildre i takrenner og snøen i gårdsplassen ble borte i løpet av et par dager – vårjevndøgn er
passert og klokka skal en time fram. Det er vår, og vi kan se
lysere tider i møte. Sitter akkurat nå i bilen på vei til fjellet.
Her oppe er det adskillig mindre snø enn hjemme. Fortsetter dette fine vårværet er det sannsynligvis siste helg med
snø og skigåing for min del. Jeg gleder meg egentlig mest til
at båt- og motorsykkelsesongen kommer skikkelig i gang.
April blir en kort Rotarymåned, bare to møter og så er
det påske. I påskeuka tar vi fri fra Rotary og nyter båtpussen eller de siste skiturene hvis snøen holder så lenge.
På første møtet i april får vi en presentasjon av ”trivselsbyen”, Ønskedrømmen Holmestrand. Det blir spennende å
få vite mer om hva dette prosjektet går ut på. På dette møtet er alle ledsagere hjertelig velkomne til å delta.
På styremøtet sist mandag ble mulig kandidat til
Nysgjerrigprisen drøftet. Det har så langt ikke kommet inn
forslag som peker ut klare kandidater. Etter litt diskusjon i
styret ble det bestemt å ikke dele ut prisen dette året.
I skrivende stund er våre tre RYLA-deltakere på Vindfjelltunet på årets samling hvor 22 deltakere setter hverandre stevne. Vi planlegger at deltakerne kommer på Rotarymøtet den 9. mai og presenterer seg selv og sine erfaringer
fra samlingen. Tor (incoming) kunne fortelle at Holmestrand
fikk ros på årets PETS-samling for antall RYLA deltakere.
For første gang på lenge ble heller ikke vår manglende
kvinnerepresentasjon i klubben noe tema.
Listen over mulige nye medlemmer ble behandlet på
styremøtet og godkjent. De som er oppført som faddere blir
kontaktet med melding om at NÅ er det bare å stå på for å
skaffe nye medlemmer. Jeg håper at vi klarer å rekruttere
flere medlemmer til klubben før sommerferien setter inn.
Med Rotary hilsen Hans-Arne

Terje Tingbø er klinisk forsker innen akvakultur og
vaksineutvikling. Oppdrett og
fiskehelse er fagområdene.
Tingbøs budskap på møtet
21. mars var tydelig – tonen
trivelig. Stadig flere spiser
stadig mer oppdrettsfisk. I
2009 eksporterte 988 konsesjonshavere oppdrettsprodukter for 26 mrd. kroner til
100 land. Og spørsmålet
”alle” hadde på tunga, ble fremført og besvart: Antibiotikabruken i næringen(?), den er sterkt redusert og ikke lenger
noen stor helsemessig utfordring. Vaksiner har overtatt. De
er tryggere, både for fisk og konsumenter, sa Tingbø, som
jobber med vaksiner i selskapet Pharmaq. Fader Tor hygget
seg blant tilhørerne.
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NORDISK AVIATION PRODUCTS
På møtet 28. februar fikk vi hyggelig
gjensyn med fabrikksjef Nils Martin
Teien. Han kunne med rette fortelle
om "Ny vind i seilene". Finanskrisen
er taklet og fremtidsutsiktene lovende. Nye industrielle eiere tilfører
god draluft under vingene til denne
lokale bedriften, som hevder seg helt i spissen i et globalt,
konkurranseintensivt marked. Imponerende! Og moro!
KOMMUNESAMMENSLÅING – hypotetisk eller nært forestående? Uansett – problemstillingen er interessant og modellene flere. Jan-Arnes initiativ for å få formidlet konkrete
erfaringer fra Danmark, munnet ut i et tungt mobilisert møte
7. mars hvor også Jarlsberg
avis var til stede.
BlomRedaktør
Stig Eeg Sylvest i
strende!
Jydske
Vestkysten foredro om
prosessen da Tønder kommune
i 2007 gikk sammen med 4 andre. Å ha tett politisk dialog i
forkant av viktige saker, letter den politiske behandlingen i
store kommuner, lød hans råd.

Lokale ordførere på tilhørerbenken var denne gang klart mer
lyttende enn ”utagerende”.
Mer aviasjon 14. mars.
NYE JAGERFLY i emning. Generalmajor
Stein E. Nodeland
foredro under fellesmøtet med Forsvarsforeningen om innkjøp
av nyeLøypeskryt!
jagerfly. Igjen
forenklet smidig militær pedagogikk det
kompliserte. Et formidabelt våpensystem er jagerflyet, som
Norge skal ha 56 eksemplarer av. Nodelands animasjoner
som demonstrerte nye våpensystemer, imponerte! Anskaffelsen av Joint Strike Fighter og fornyelse av luftstridskreftene aktualiseres av den senere tids hendelser i Libya.
(tekst og bilder
av Jon Ivar)
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

JOHAN SVELE - 80 år 14. februar

MØTEPROGRAM APRIL 2011

Johan takket på møtet for oppmerksomhet og blomster.
Johan har vært medlem av HRK i 53 år (siden 1958). Han
var president i klubben i 1966-67, og fikk sin vel fortjente
PHF utmerkelse i 2001.
Johan er ofte på møtene, i god form, med glimt i øyet og har
mye å bidra med. Trivelig å ha deg med fortsatt Johan.

Mandag 04. "ØNSKEDRØMMEN HOLMESTRAND"
Informasjon ved Prosjektleder Jon Løvaas
TA MED ledsager, sønn, datter eller en venn
og få informasjon om dette interessante som
skal skje i Holmestrand i nær framtid.

for Holmestrand Rotary Klubb - Olav og Ivar Jon

HUSK GSE BESØKET 2.-7. MAI.......
Stram dere opp karer. Vi skal være værtsskap og best i
klassen når vi får besøk av fem unge og faglig sterke damer
i en hel uke. Mer info om dette på møtene!

Referent:

Alv Smith Johansen

Mandag 11. 3-MINUTT ved Magne Aven
"WILHELM WILHELMSEN 150 ÅR
ved Kaj Haagensen
Referent:

Runar Farnes

Mandag 18. MØTEFRI (inneklemt dag i Påskeuken)

VI HAR 17 STYKKER I "BANKEN"....
Det er ikke kroner nei - det er som presidenten nevner i
"hjørnet", GODKJENTE REFLEKTANTER og mulige nye
medlemmer. Alle 17 har en forslagsstiller og FADDER:

Mandag 25. MØTEFRI - 2. PÅSKEDAG
NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no

FÅ DE MED PÅ MØTENE SNAREST og la oss styrke klubben med flere nye, pene, og yngre medlemmer. La oss vise
at vi er en YRKESKLUBB (før vi er bare pensjonister) som
representerer mange ulike og spennende yrker.

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

ROTARY ER VERDENS STØRSTE NETTVERK

FREMMØTE i FEBRUAR 53 %

med mye kunnskap om mangt. La flere ta del i det.
FÅ MED VÅRE NYE REFLEKTANTER NÅ!!

Fødselsdager i APRIL

Fotball er det viktigste av alt som
ikke er viktig

08. Ole Johan Klyve..................... 61 år
30. Magne Aven........................... 73 år
30. Arne Fladby........................... 67 år
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