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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner !
Hva har skjedd - hva skal skje?
Vi går inn i Rotarys foreningsår 2013-2014. Det innebærer
nye muligheter under ny ledelse. Hva betyr så det i praksis?
Som nyvalgt president vil jeg
fremlegge noen egne tanker. Men
la meg aller først uttrykke en
hjertelig takk for tilliten som er
vist ved å ta meg opp som president. Håpet mitt er at vi skal få
et givende år sammen.
Klubbdrift på den frivillige
sektor i år 2013 er generelt krevende. Holmestrand Rotary
foto
Klubb fremstår som sprek og
Hans-Arne
aktiv. Hva har skjedd?
fotomener at fundamentet for vårt utgangspunkt er etaJeg
Hans-Arne
blert gjennom
aktiv klubbvirksomhet og god ledelse over
lang tid. Også mine presidentforgjengere i de aller siste
klubbårene har lagt vekt på å ivareta vår solide klubb-arv.
Forklarende stikkord i den sammenheng er:
Medlemsvekst, opptak av kvinner i klubben; konsolidert
økonomi; ivaretakelse av et kvalitativt og solid årsprogram,
servicetiltak, medlemsengasjement og et levende månedsbrev.
Opplistingen reflekterer at det ikke er klubbpresidenter
alene som holder hjulene i sving. Bredden og intensiteten i
klubbarbeidet samlet sett er avgjørende. Hva skal så skje
videre? For ikke å framstå som brautende garantist, vektlegger jeg heller "bør" enn "skal". Det jeg gjerne ser vi bør få
til videre er å følge opp ovenfor nevnte tradisjoner og kvaliteter. Som tidligere annonsert har jeg mer stabiliserende
ambisjoner for klubben enn revolusjonære. Men noe forfriskende fornyelse håper jeg også vi kan enes om.

Service
Above
Self

SPISS OG BRED KOMPETANSE
Ole Herman dro på tildelte 3-min
4. juni iherdig gjennom fremtidsperspektiver for Holmestrand.
Engasjementet signaliserte at
temaet sikkert kan utvides i en
eventuell senere runde.
Under møtets hovedinnlegg benyttet Otto sin egen, inngående
luftfartskunnskap da han foredro.
I det han trakk linjer til krisen og
Otto
katastrofen som rammet vårt lille
Lagarhus
land 22. juli 2011, signaliserte han
at luftfartens systematiske feed
back har overføringsverdi når det
gjelder sikkerhet og læring. Under
innlegget avdekket Otto så vel
spiss som bred kompetanse. Ikke så rart, kanskje, siden
han personlig har solid erfaring fra lufta og fra flere ansvarlige posisjoner innen norsk og internasjonal luftfart. Otto
driver egen rådgivningsvirksomhet og har sittet som luftfartsdirektør. Dramatiske eksempler underbygget fremstillingen.
Fascinerende. Og lærerikt.

SKIHOPP MIDT PÅ SOMMEREN
Runar Bekke
seth

Ole Herman

Jan-Ar ne

Det er det vi får til sammen som virker. Velkommen med
på laget!
Rotary hilsen Ivar Jon
Vår nye RI president for 2013-2014
RON D BURTON fra USA,
har som sitt motto
ENGAGING ROTARY
CHANGING LIVES
Gå veien om vår egen web side
www.holmestrand.rotary.no
derfra går du videre til www.rotary org
Det er en bra video med vår nye RIpresident. Ta en titt og bli kjent med
vår verdensomspennende organisasjon.

Det er ingen vei til freden,
fred er veien.....

Under åpningen av kulturfestivalen lørdag 8.juni markerte
klubben seg med Æresnysgjerrig-pris. Det er ingen årlig
automatikk i å utdele denne hyllesten. Hedersbevisningen
forutsetter kvalifiserte kandidater. Årets tildeling var imidlertid soleklar: Runar Bekkeseth ble hedret for sin uegennyttige dugnadsinnsats i Breimyr hoppanlegg. Jan-Arne
gratulerte, mens Ole Herman poengterte at hoppanlegget er
blitt "et av de flotteste i landet". Lokale hopptalenter omkranset prisoverrekkelsen. Runar takket og delte raust æren
med "alle som driver dugnad".

MODIGHET, TYDELIGHET og SYNLIGHET
Spennende ble det også 11.juni, både på 3 minutter’n og
under hovedinnlegget. Helge kunne først fortelle om narkofunn i sjøkanten for en tid tilbake. Deretter la Olav G. ut
om sine lederfunn. Han vektla erfaringer fra rådmannsstillingen han har i Sande. Hva er så god ledelse? Olav
kom inn på så vel rolleutøvelse som rammevilkår. Han mente
fortsetter neste side.....

Olav
Grande

at mot til å ta sjanser og ansvar,
å opparbeide tydelighet og å etablere en synlig profil er viktige
kvaliteter.
God ledelse som bidrar til lavere
sykefravær trengs!
Olav så ikke dyktig lederskap i
manns- kontra kvinneutøveren,
men i kjønnsmiks som ledelsesingrediens. Kommunestørrelse
som rammevilkår understreket
han også betydningen av.

SÅ VAR DET PRESIDENTSKIFTE

avtroppende
president
2012-2013
Jan-Ar ne

ÆRE OG PLIKT

President
2013-2014
Ivar Jon
Einar
(fadder)

Tor
(fadder)

Otto
Lagarhus

Tore
Hansen

Den 18. juli var det generalforsamling, presidentskifte,
medlemsopptak og overrekkelse av Paul Harris Awards.
Luftfartsmannen Otto Lagarhus og blomsterentusiast og
transportør Tore Hansen ble introdusert av faddere Tor og
Einar Gabriel og like høytidelig som hjertelig ønsket
velkommen. De takket ivrig.

Jan-Arne takket av og fikk ros. Ivar Jon fikk nye plikter
samt råd med på vegen frem mot klubbåret 2013-2014.
Med på laget har Ivar Jon, incoming Ole Herman;
sekretær Svein Otto; kasserer Hans-Arne;
redaktør Olav D; web-ansvarlig Bjørn;
og komitelederne Torstein; Lars; Martin; Øistein og Tom.

EN TRIVELIG AVRUNDING

PAUL HARRIS FELLOW

Jan-Ar ne

Øistein

Magne

Avtroppende president Jan-Arne, kunne så rakrygget
overrekke Paul Harris Awards til tilstedeværende
Magne Aven, for solid klubbinnsats i en årrekke, og til
Øistein Larsen, spesielt for hans Nsimbi-/Uganda
engasjement. De takket hjertelig. Den tredje utvalgte til
Paul-Harris-ære for sterk klubbinnsats er Torstein Sagen,
men han var denne kvelden ute på reise.

Spiseaften i restauranten på hotellet med god mat og godt
drikke - en flott avrunding på en verdig aften.
Bildet viser et utsnitt av festkveldens blide deltakere.
Vi er NÅ i alt 50-femti fullverdige medlemmer i HRK.
Tekst/foto: Redaksjonen - Fotobidrag fra Stig, Hans-Arne, Øivind
Bjørg og Olav "litt på kanten"

PÅ SOLSIDEN PÅ SJØSIDEN
Klubbåret ble avsluttet tradisjonelt med båttur til Fantebukta 25.juli.
Og for en tur! Været var strålende, opplegget prikkfritt! Medvirkende, kapteinene Per
Halvor og Hans inkludert, fikk velfortjent arrangør-ros, mens nytiltrådt president, litt
på kanten kanskje, hevdet at finværet var resultatet av en bestilling han selv sto bak.

- Skuta til kaptein Hans med stø kurs utover fjorden mot Fantebukta
- Finnes det noe bedre enn en dag på Holmestrandsfjorden
- Hvilken flott by og beliggenhet vi har

Program AUGUST 2013

hva er det nå Stig
holder på med...

Tirsdag 06.

3-MINUTT ved Hans Johan Kjølsrød
PRESIDENTEN PRESENTERER SEG
Referent

Tirsdag 13.

HOLMESTRAND KOMMUNE I EN
BRYTNINGSTID - Forutsetning, forvaltning,
og forventninger v/Kommunalsjef Pål Eggen
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 20.

: Hans-Arne Risnes
: Tor Tingbø

3-MINUTT ved Stig Kløvstedt
EGOFOREDRAG ved Otto Lagarhus
Referent

Tom, ved
"roret" på det
meste.....

: Torstein Sagen
: Jan-Arne Rønningen

HAR NORSK SKOGINDUSTRI EN FREMTID?
ved Styreleder i Viken Skog, Helge Evju
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 27.

: Hans Petter Harestad

: Svein Otto Schjerven

NB! MØTEREFERAT SENDES SNAREST på mail til:
President Ivar Jon Tunheim, WEBmaster Bjørn Nymoen og
Sekretær Svein Otto Schjerven (se mail adresser nedenfor)
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.
President 2013-2014
Mob 481 81 669

Ivar Jon Tunheim
ivatun@vegvesen.no.

Sekretær 2013-2014
Mob 992 03 843

Svein Otto Schjerven
ot-schje@online.no

Programsjef 2012-2013 Torstein Sagen,
Mob 970 70 117
torstein.sagen@c2i.net

Kaptein
Per Halvor på
sitt nye skip

WEBmaster
Mob 922 06 770

Bjørn Nymoen,
bjorn@holmestrandutvikling.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

FREMMØTE I JUNI 44,5%
AKKUMULERT FOR ÅRET 55,3%

Kos i
salongen på
overfarten

Den som aldri har lært å følge
ordre, kan aldri bli en god leder

Fødselsdager i AUGUST
02. Per Jan Jørgensen................. 85 år
20. Arne Johan Bu...................... 47 år
26. Tor Tingbø............................. 66 år

VI GRATULERER
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

Månedsbrev August 2013 er sponset av:

GE Vingmed Ultrasound AS
DIAGNOSTIC IMAGING - ULTRASOUND
Postboks 145 - N-3191 Horten, Norway
Number 1 in Cardiac Ultrasound

