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PRESIDENTENS HJØRNE

Service
Above
Self

Høytidelig og trivelig

PRESIDENTSKIFTE

Kjære Rotary venner!
Vi har nå kommet inn i det nye Rotary året. Når
dette leses så er vel mange i ferd med å tenke på hverdagen
igjen etter en fantastisk fin sommer.
Vi gjennomførte kun ett sommermøte i år, hos Gro og
meg den 3. juli. Vi var heldige med været, og tror alle hygget seg med gode historier til kaffe og kaker.
Spesielt hyggelig var det å kunne ønske Arne Fladby
velkommen som medlem i klubben vår. Han har meldt overgang fra sin gamle klubb Drammen Syd. Tenkte Arne kunne
fortelle litt om seg selv på vårt første ordinære møte til høsten. Vi gleder oss over å kunne bli bedre kjent med Arne !
Det ble bestemt på siste styremøte å legge et nytt møte
for styret til mandag den 21. august (umiddelbart etter ordinært møte). Det er viktig at vi ser fremover i Rotary året.
Av viktige saker står medlemsutvikling og den den nye organisasjonsformen som skal innføres fra 1. juli 2007.
Distriktskonferansen 2006 vil i år bli gjennomført av
Notodden Rotary Klubb, helgen 1. til 3. september på Bolkesjø Hotell.
Jeg vil oppfordre alle som har anledning til å melde seg
på. Det er alltid hyggelig på disse møtene, og jeg tror Notodden har lagt ned mye arbeid i denne konferansen. Foreløbig
ser det ut til at Lars, Bjørn og presidenten deltar, men det er
plass til flere!
Til slutt vil jeg ønske dere en forsatt fin sommer og
velkommen på møtene i August.
Rotary hilsen Espen

Opp mot 40 i 4 båter var med på alle
tiders båttur til Fantebukta.
Litt regn og gråvær klarte ikke å legge en demper på båtturen til Fantebukta - heller tvert om.
Her fikk elementene råde mens vi rigget oss til i maritimt
miljø i salonger, eller under oppspent seilduk i cockpit.
Nils Lie, Bjørn Gustavsen (Bilbjørn), Hans Narverud og
Tobias Brodkorb stilte velvillig opp med båter mens Møte &
Kameratskap serverte
reker og rikelig med
godt drikke.
De fleste av oss var
ikke tilbake i havn før
rundt midnatt, mens
Hans og Tobias kappseilte til lang utpå
natta.
Det går hardnakkede rykter om at 2
grevlinger måtte bøte
med livet på vei til
nachspiel, men dette
kan vår nye president
røpe mer om ved en
senere anledning.

Jon Petter oppsummerte, og
programmessig er vel 2005/06 et
toppår. Tradisjonen tro så manglet det flere protokoller også i år.
Økonomien er bra og det er lagt
opp til fornuftig budsjettføring.
Vi bør tenke på å øke medlemstallet, RYLA bør gjentas også i
inneværende år.

Så til selve
presidentskiftet hvor
Jon
Petter
overrakte kjedet og presidentnålen til
Espen som i
sin tur gav
takk, ros og en god sørlandsaquavit til Jon Petter for hans
innsats og omsorg for klubb og medlemmer.
Johan D og Olav fikk blomster. Johan for sin kreavitet
og tilførsel av programmessig art, Olav for sitt arbeide med
månedsbrevet.
Kvelden ble toppet og avsluttet i sommerlig vær med nydelig fiskesuppe på Fiskekroken, på selveste 1000-års stedet (unnskyld), eller hva det nå endelig skal hete, hvis det
noen gang blir besluttet da.

Rart å tenke på, men vi er nå kommet så langt at det er smertelig opplagt at det er mannen som er det
klart svakeste kjønn.

RI president William B Boyd
sier følgende:
When you give a person a fish,
you feed him for a day; when
you teach him to fish, you feed
him for a lifetime.
Boyd har valg ut vann som det
viktigste. Uten rent vann er
ingenting mulig. Hvis du er
tørst er det ingenting annet
enn vann som hjelper.
Han sier videre: Without food, there is no health. Without
health, there is no hope.
We (Rotary) are the ones who must LEAD the WAY.

ROTARY 2006-2007
Frimerke
kr. 6,50

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

STYREMØTE REFERAT 12. juni 06

MØTEPROGRAM - AUGUST 2006

Tilstede: Jon Petter, Terje K, Ole Herman, Olav, Espen,
Johan D, Lars, Kaj, Hans Arne, Bjørn G, Bjørn N.

Mandag 07. INNLEGG........ved Einar G Løken

SAK 1.

REGNSKAP 2005/2006:
Regnskapet vedtatt. Kr. 8000,- som vi skylder
Holmestrand Fjordhotell settes av i balansen.

SAK 2.

BUDSJETT 2006/2007: Vedtatt.

SAK 3.

KONTIGENT 2006/2007:
Kontigenten ble vedtatt øket med kr. 100,-/år.

SAK 4.

PRESIDENTSKIFTE:
Ajourførte protokoller skal overrekkes 26.juni!

SAK 5.

HØSTENS PROGRAM ved nye komiteledere:
Programmene må klargjøres i god tid.

SAK 6.

MEDLEMSSTATUS:
Vi er 47 medlemmer + en reflektant. Det er viktig
at alle jobber aktivt slik at vi kommer opp i 50 til
55 medlemmer.

SAK 7.
A:
B:
C:
D:
E:

F:

G:

EVENTUELT:
Medlemmer i Holmestrand Round Table inviteres
når vi har foredrag av eksterne foredragsholdere.
Vi har 15.000,- stående til Paul Harris utdelinger
Vi har 3 Nysgjerrig skulpturer til 30.000,-/stk.
som kan benyttes til positive tiltak.
De som ønsker månedsbrevet oversendt på mail
gir beskjed til Olav om dette.
På neste styremøte 21. august tas opp hva vi
kan gjøre for de som er i nød i Holmestrand (ref.
Thove Bringakers foredrag den 14. juni).
Ny komite bestående av Espen, Erik, Jon Petter
og Bjørn N forbereder den nye strukturen vi er
pålagt sentralt av Rotary.
Aksjonen for Holmestrand sitt 1000 års sted
Nysgjerrig er nå avsluttet og alle gjenstående
midler er overført Holmestrand kommune.

(Bjørn Nymoen sekretær 05/06)
President 2006-2007 Espen Andresen,
tel 905 19361 e-mail: info@e-andresen-as.no
Sekretær Lars Tveito,
tel 992 82320 e-mail: lars.tv@tele2.no
Programkomiteen Svein Otto Schjerven,
tel 992 03843 e-mail: ot-schje@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: post@limaco.no

Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Beint Saaghus
Mandag 14. PRESIDENTEN PRESENTERER SEG
Ansvarlig: Presidenten/Møte & Kameratskap
Referent: Svein Otto Schjerven
Mandag 21. NAV - samarbeid Aetat-Sosial-Trygd
Utvikling arbeidsmarked i Holmestrand
ved distriktsarbeidssjef Inger Michelsen
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Alv Smith Johansen
NB! Husk STYREMØTE rett etter ordinært Rotarymøte.
Mandag 28. 3-MINUTT ved Ole Johan Klyve
GREAKER BIL ER SOLGT - Alf Johan Svele
lar oss få et innblikk i prosessen
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Bjørn Solstad
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

Fødselsdager i AUGUST
02.
15.
16.
26.

Per Jan Jørgensen............... 78
Johan Henrik Dahl.............. 78
Arne Lunde..........................54
Tor Tingbø........................... 59

VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 8-2006 ER SPONSET AV:

ESPEN ANDRESEN A.S
AUT. ELEKTROENTREPRENØR
Ekornstien 10 - 3080 Holmestrand
tel 33 05 57 93 fax 33 05 67 76 mob 905 19 361
e-post: info@e-andresen-as.no
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