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FRA PRESIDENTEN
Kjære Rotaryvenner !
Et nytt Rotary-år nærmer seg, og det er min første oppgave i presidentåret og komme med noen aktuelle tanker.
Sommeren, eller det som skulle vært sommer, er snart over,
og nå skal jeg mobilisere krefter til å ta fatt på et spennende
år som president for aktive Holmestrand Rotary-klubb. Jeg
er heldig som har fått et sterkt og erfarent lag i styret, der
mange aksepterte å gå løs på et nytt år. Det gir stabilitet og
solid erfaring noe som er særdeles viktig for å lykkes med de
mål og planer vi har tegnet og levert som vår forpliktelse overfor
Rotary sentralt og vår nye distriktsguvernør, Njål Gjennestad.
Spennende men utfordrende...
Det blir spennende oppgaver å gå løs på, men også utfordrende. Utfordrende å ta over etter Tor som lyktes å øke
medlemsmassen med nesten 10%, gjennomføre endret møtetidspunkt og overlate klubben med det første kvinnelige
medlem for inngående. Utfordrende også fordi vi sliter med
fremmøte-prosenten fortsatt, som desverre falt under den
kritiske 50% grensen de siste 2 månedene. Dette er noe vi
må forsøke å forbedre, og kan bare lykkes om vi klarer å
skape et godt miljø og fremragende møteprogram slik at våre
medlemmer synes det er interessant å komme på møtene.
Nytt i år
Vi har som jeg formoder alle nå vet, besluttet å øke den
halvårlige kontingenten til kr. 1.400,- og droppe 20-kronen
til vinlotteri ved møtene. Dermed slipper vi kontanter på
hotellet. De som møter er allikevel med på trekning av en
flaske vin; "gratis". De som ikke møter mister den anledningen. Ellers håper jeg vi kan få til et par møter i løpet av
året sammen med naboklubb(er), evt. med Round Table
og/eller Inner Wheel. Det vil kunne gi en spennende variasjon fra det faste programmet. Vi skal ellers ta vare på det
som er bra i klubben, og kanskje forsøke med noen flere
åpne debattmøter uten foredrag ? Det viktigste er naturligvis at medlemmene har glede og nytte av å komme og synes
det er interessant å møtes. Hermed oppfordres alle til å
bidra aktivt med innspill og forslag / ideer som kan forbedre aktivitetene våre.
Våre nye medlemmer
På avslutningsmøtet for Rotaryåret 2011 / 2012 fikk vi
3 nye medlemmer i klubben. Knut Aven, Olav Grande og
Hans Anders Rygh ønskes med dette hjertelig velkommen i
klubben. Dere representerer en verdifull tilvekst, noe som
bekreftes av meget solid møtedeltagelse i "kandidat-perioden". Vi gleder oss alle til å få dere med på laget !
Til sist
President i Rotary International 2012 - 2013, Japanske
Sakuji Tanaka, har valgt følgende motto for sitt presi-dentår : PEACE THROUGH SERVICE. Han ber oss alle om å
arbeide aktivt for "fred gjennom tjeneste", og han understreker at det må begynne hos den enkelte Rotarianer,
- i familien - i klubben - i distriktet - i regionen, og nasjonen.
Lykke til !
Jeg ønsker alle en fortsatt riktig god sommer og velkommen tilbake til nytt Rotaryår ! Husk møtetidspunkt :
tirsdager kl 2000. Første møte : 7. august.
Med Rotary hilsen Jan-Arne

TEMPEN:
tidvis høy,
her heldigvis normal.

Service
Above
Self

Helse – uregelmessig puls?

På siste møte i mai diagnostiserte
klubbens egen kirurg, Amund,
profesjonelt tilstanden til selveste helsevesenet. Slagferdig
fokuserte han på fire viktige
sammenhenger: 1) Helsevesenets kapasitet er ikke i takt med
dagens pasientforventninger. 2) Vi mennesker er ikke «bygget for» moderne behandlingsregimer når det gjelder bl.a.
ventelister og varighet. 3) Spesialisering trengs og små sykehus må dermed nedlegges. Legen blir ekspert, uten tid til
mange andre ting. 4) Lokal nærhet i pleie og etterbehandling
er det mer rom for. Diagnostisk konklusjon? Redaksjonen
forstår Amund slik at han finner pasienten oppegående, men
tidvis med hetetokter og uregelmessig puls.

Ubestikkelig!
Værgudene har i sommer ubestikkelig gjennomført sin egen agenda.
Vi får det været de gir oss! Garantert var heller ikke bestikkelser inne
i bildet 5. juni, da temaet «korrupsjon» ble belyst. Ingen trengte «å
KORRUPSJON:
smøre» Anders Venemyr fra Svensson
Vanskelig –
Nøkleby Advokatfirma ANS for å stille
men mulig å forebygge. opp. Med korrupsjon, eller riktigere
anti-korrupsjon, som spesialfelt delte han dedikert egen
kunnskap med oss. Vi fikk juridisk innsyn og mange illustrerende eksempler. Problemet kan forebygges gjennom åpenhet, tydelighet og lovlydighet. Også i det kompliserte, internasjonale korrupsjonslandskapet har konvensjoner som regulerer ryddighet i forretningsliv og forvaltning preventiv effekt.

På innsiden
12. juni dreide programmet seg imidlertid likevel om å være
en «innsideaktør». Tom foredro da fra eget yrke. Med ansvar
for Drilling i det globale SIEMENS-systemet, opererer han
på en internasjonal arena. Derfor stilte salen "spin off" spørsmål til ham fra temaet 5. juni. Svaret tilbake var at Siemens
har innført særdeles strenge normer og systemoppfølging
som ivaretar etikk og ryddighet. Det som likevel tilsier at
Tom og hans kolleger må kategoriseres som innsideaktører,
er kort og godt SIEMENS Drillings spekter av varer og tjenester: Avanserte teknologi- og konseptløsninger i form av
"innmat" i boreskip og plattformer. Ikke bare må disse enhetene være utslippstrygge mens de driller og borer, men
også navigere sin posisjon innenfor meter-toleranse.
Skal de løse oppdrag på utsiden,
må også alt på innsiden fungere
perfekt.

BUDSKAP:
Ryddighet var et
hovedbudskap fra Tom.

Yrkeskodeks for
Rotarianere:
1. Jeg ser mitt yrke som en
mulighet til å gagne andre
2. Jeg er trofast mot de etiske
retningslinjer for mitt yrke, mitt
lands lover og de moralske
normer i samfunnet

Møteprogram AUGUST 2012
Tirsdag 07.

3-minutt ved Magne Aven
PRESIDENTEN PRESENTERER SEG
Referent

Torsdag 14. EXIT STATSKIRKEN vi samtaler om nye
relasjoner mellom stat og kirke.
Innledning ved sogneprest Beint Saaghus.
Ansvarlig
Referent

Når enden er god…
Tirsdag 21.

Tirsdag 28.

(komma) FINALE
26. juni ble det aldeles ikke "punktum finale" for klubben,
men "komma finale" i den forstand at noe ble avsluttet og
noe nytt påbegynt. Generalforsamlingen fant sted på
Ødegårdsbua – med mat, drikke og gode historier til.
Tor overlot presidentkjedet til Jan-Arne. Tre reflektanter ble
tatt opp som medlemmer. Rekrutteringen sender et ekstra,
friskt vindpust i retning klubbhøsten.

: Jon Petter Helgestad
: Svein Otto Schjerven

BEDRIFTSBESØK - program ikke fastlagt
Ansvarlig
Referent

Igjen fikk vi erfart at like før sommerferien ankommer, så
gjør det seg med en avrunding på klubbens tradisjonelle
friluftsarena. Og når lun kveldssol varmet Gåserumpa under vår seilas mot
Fantebukta 19. juni,
SOLTUR:
måtte naturligvis
En fin og sjønær opplevelse.
enden bli god! Vel
framme smakte reker, mat og drikke
oss ekstra delikat.
Stor takk, derfor, til
marine arrangører
på transport-, logistikk- og serveringsfronten!

: Lars Tveito
: Terje Andersen

LANDBRUKET - en vesentlig verdiskapende
næring i Vestfold. Ved Hans Edvard Torp,
formann i Vestfold Bondelag
Ansvarlig
Referent

Hans, Kaj og Tobias
ordnet båter

: Tor Tingbø

: Martin Westbye
: Hans Petter Harestad

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@holmestrandutvikling.no
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

President 2012-2013
Jan-Arne Rønningen
tel 33 05 26 93 Mob 40 40 02 42 j-aroenn@online.no.
Sekretær 2012-2013
Arne Fladby,
tel 33 05 21 78 Mob 95 18 72 20 arnfl@online.no
Programsjef 2012-2013 Torstein Sagen,
Mob 97 07 01 17
torstein.sagen@c2i.net
Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

FREMMØTE JUNI

43,5 %

....men nå trår vi alle til litt
skikkelig, og styrker fremmøtet.....

Fødselsdager i AUGUST
02. Per Jan Jørgensen................. 84 år
20. Arne Johan Bu...................... 46 år
26. Tor Tingbø............................. 65 år
OPPTAK: Nye medlemmer ble f.v. (introdusert av Magne)
Knut Aven, Hans Anders Rygh og (introdusert av Håkon)
Olav Grande. Velkommen alle tre.

PRESIDENTSKIFTE:
Fra
Tor til Jan-Arne,
og hjertelig takk
for ditt presidentskap, Tor!
Jan-Arne
2012-2013

Tor
2011-2012

Tekst og bilder
ved Ivar J

VI GRATULERER
Månedsbrev 08-2012 er sponset av:

TORP MASKIN A/S
Hauganveien 366
tel 33 06 19 10

N-3178 VÅLE
fax 33 06 00 70

torp.maskin@online.no

www.torpmaskin.no

LANDINI traktorer - maskiner - redskaper

