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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Et nytt Rotaryår har startet med fersk president og med
de årvisse endringene i styre og komiteer. Også i år har vi
meget erfarne ledere i alle komiteer, de aller fleste har vært
gjennom komiteledelse før og vet hva som skal til. Derfor
ser jeg som president med kontrollert ro på året som kommer og føler jeg har støtte i et meget godt og stabilt klubbapparat.
Også på distriktsnivå syns jeg støtten og oppfølgingen
starter bedre enn jeg hadde tenkt meg, spesielt assisterende
guvernør følger aktivt opp at distriktets forventninger til klubbene blir forstått og handlingsplaner lagt.
For vår klubb har handlingsplanene for Rotaryåret disse
hovedpunktene:
✔ Bygge videre en samlet og engasjert klubb som er attraktiv for nåværende og nye medlemmer
✔ Øke medlemstallet til 45
✔ Drive neste etappe av Uganda-prosjektet med eller uten
Matching Grant
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NY RI PRESIDENT
Vår nye Rotary International
President for 2009-2010 er fra
Grangemouth i Scotland, og heter
John Kenny. Han har vært gift med
sin June siden 1965, så det er en
"stø president" vi har å gjøre i denne
perioden.
Han snakker om hvor viktig det
er å få inn nye medlemmer for å
styrke klubbene og organisasjonen.
August er som kjent MEDLEMSUTVIDELSES MÅNED så hva passer vel bedre enn å arbeide for å få
inn nye medlemmer i HRK allerede i inneværende måned.....
Les mer om RI presidenten og andre interessante Rotary
saker på www.rotary.org

Populær vinner – flott markering

✔ Arrangere Round Trip for 13 ungdommer i august slik
at det blir et positivt minne for både ungdommene og for
klubben
✔ Bli mer synlig i lokalmiljøet gjennom minst 3 positive
presseoppslag
Det blir en spennende start igjen etter ferien hvor vi
skal gi 13 ungdommer fra hele Europa noen minnerike dager i Holmestrand. Espen og teamet har gjort en grundig
forberedelse og vertsfamiliene er på plass. Det blir en times
samling for vertsfamiliene mandag 10.august kl. 1800 på Hotellet hvor vi går gjennom det praktiske.
Dessuten skal vi feire klubbens 60-års jubileum
3. oktober - sett av dagen allerede nå.
Jeg skriver dette midt i ferien - litt ruskete ferievær syns
mange vestfoldinger, regn og ikke skikkelig vær for soling.
Min bror i Tromsø forteller om feriedager på Senja, ved en
av de lengste og flotteste sandstrendene i Norge og noen
dager med sol og 20 grader. Men siden nærmeste nabo er
Grønland er badetemperaturen rundt 7 grader. Så den familien skal feriere i Holmestrand siste uka i juli av en eneste
grunn: Her mener de ungene kan bade hver dag uansett
vær, da det er mer enn 15° i vannet hele sommeren !
Jeg ønsker dere fortsatt gode sommerdager og riktig vel
møtt til et spennende nytt Rotaryår.
Dessverre vil jeg være på ferie 3.august så Incoming må
lede det første møtet.
Husk presidenter kommer og går mens hver enkelt
Rotarianer´s engasjement er det som skaper klubben vår.
Med Rotary hilsen Jan

Da Kulturfestivalen åpnet 6. juni, strålte byen! Sola var
der! En smilende lokalbefolkning også - kulturkreftene inklusive. Og ikke minst – den opplagte og energiske Roar Grønvold.
Lite visste han at kåringen av ham selv som årets Æresnysgjerrig var nært forestående. Derfor ble Grønvold både
overrasket og rørt da Rotarys president, Lars Tveito orienterte om æresnysgjerrigprisen, og at årets prismottaker nettopp ble Kulturfestivalens ildsjel og drivkraft: Roar Grønvold.
Den symbolsterke steinstatuetten Grønvold fikk, gir prisen tyngde i dobbelt forstand. I år fulgte også et pent innrammet diplom med, designet av Hans Petter og med
nysgjerrigvers av Ivar Jon. Et eksemplar av det nye diplomet ble også forært fjorårets vinner, Tove Bringaker.
Roar Grønvold takket beveget for ”æren”. Han fastslo at
konkurransemannen i ham sørget for så vel motivasjon som
glede i arbeidet med Kulturfestivalen. Holmestrand trenger
en Kulturfestival, fastslo han. For byen og oss som bor her
gir utsagnet håp om at Grønvold har ambisjoner om fortsatt, kulturell innsats.
Den respekterte vinneren, solskinnsdagen og det gode
publikumsfremmøtet medvirket til at prisoverrekkelsen ble
en flott markering – også for Holmestrand Rotary Klubb.
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SITTENDE STYRE PÅ OPPLØPSSIDEN

MØTEPROGRAM AUGUST 09

...ny President har allerede begynt å ta tak i tømmene.
Det betyr, tradisjonen tro, både utskiftninger og gjengangere på styrebenken i kommende Rotaryår.

Mandag 03. 3-MINUTT ved Johan Henrik Dahl
EGO/YRKESFOREDRAG ved Terje Karlsen

Styremøtet 4. mai hadde følgende agenda:

Referent

Oppfølging forrige referat; Æresnysgjerrig prisen – kandidater og statutter; Status liste over potensielle medlemmer;
Polio Plus – skal vi bidra med ekstrainnbetaling;
Møteprogram, synspunkter; Eventuelt.

Vi er 42 igjen - Reidar Setnes har meddelt presidenten
at han har prioritert andre ting og ikke lenger finner plass
til Rotary. Synd for Rotary og synd for oss. Reidar var et
medlem vi satte stor pris på.

Båtturen til Fantebukta var en minnerik kveld.
Fint vær og trivelig sosialt samvær. Takk for god mat og
drikke - takk også til Tobias, Kaj og Haakon som stilte sine
båter til disposisjon.
Bra på Ødegårdbua - bra klubbøkonomi, upåklagelig gjennomført presidentskifte og en utsøkt fiskesuppe og
godt drikke - - ja sjafør var et must denne kvelden. Takk til
Møte og Kameratskap med Arne Johan, Tor m.fl. i spissen.

Fødselsdager i AUGUST
02.
15.
20.
26.

Per Jan Jørgensen................. 81
Johan henrik Dahl.................81
Arne Johan Bu...................... 43
Tor Tingbø............................. 62

Mandag 10. Verksdirektør Martin Sagen forteller om
HYDRO ALUMINIUM ROLLED PRODUCTS AS
drift i Holmestrand
Referent

Referatet ligger på nettsida vår - Ivar Jon

år
år
år
år

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

: Ivar Jon Tunheim

Mandag 17. 3-MINUTT Rotary ved Erik Ekeli
ROUND TRIP 2009
Referent

: Terje Andersen

Mandag 24. Bedriftsbesøk hos TRAPPESPESIALISTEN As
Langeliveien 4, 3080 Holmestrand.
Fremmøte på fabrikken kl. 19oo
Referent

: Tobias Brodtkorb

Mandag 31. 3-MINUTT ved Sven Halvorsen
PRESIDENTEN PRESENTERER SEG
Referent

: Alv Smith Johansen

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no

FREMMØTE i MAI - 66,1% - JUNI 55,5%

"Cry yourself a river, build yourself
a bridge and get over it"

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

: Alf Johan Svele
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