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AVSLUTNINGSTUR MED VINDKRAFT

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Det ble en trist start på det nye Rotary året og min president
periode. En hedersmann er gått bort og vi har mistet et av
våre mest engasjerte medlemmer. Johan Henrik Dahl døde
lørdag 2/7 og ble begravet torsdag 7/7. Krans ble gitt fra
klubben og flere av våre medlemmer var til stede i begravelsen. Jeg var dessverre forhindret fra å delta. Vi var vel
alle klar over at Johan hadde vært syk lenge, og på det siste
peismøtet hos Torstein (23/5) måtte han ha hjelp til å komme
seg til og fra bilen som ble kjørt av datteren. Men på møtet
skulle han og deltok med sitt vanlige engasjement i å utforme nytt program. En ekte Rotarianer har gått ut av tiden.
Men Rotaryhjulet fortsetter å rotere og dere har fått
en ny president. Det blir ikke de store forandringene fra
min side. Jeg fortsetter med det kjente, bortsett fra som
dere nå har erfart at mere av arbeidet med programmet er
overført den enkelte komité/medlem. Kansje det kan være
med på å få litt fart på fremmøte. I april, mai og juni tror jeg
fremmøte lå rundt og under 50%, og det er for dårlig.
Den årvisse Distriktssamlingen blir i år i regi av Langesund Rotary klubb, 2.-4. september på Quality Hotel og
Resort Skjærgården, Langesund. Foreløpig har jeg ikke registrert noen interesse fra dere. Jeg drar selvfølgelig. Det
hadde vært trivelig med flere enn meg fra klubben vår. Påmeldingsfristen er 10 august så vi har fremdeles tid. Prisen
fre til søn er kr. 4200,-, lør til søn kr. 2700,-. Ledsager henholdsvis kr. 2500,- og 1900,-. Blir vi mange får vi diskutere
med styret om klubben eventuelt kan være med på en
egenandel. Siste frist for påmelding til meg blir mandag 8. august.
Så en oppfordring til dere. Protokolloverekkingen på
presidentskiftet ble en dårlig "øvelse". Var det noen protokoller der i det hele tatt? Se i skuffer og skap dere som har vært
formenn de siste årene. Vi burde få systemet på fote igjen.
Til slutt en gledelig melding. Vi har fått et nytt medlem. Hans Johan Kjølsrød, som attpåtil er med på å dra
ned gjennomsnittalderen vår. Hjertelig velkommen til oss
Hans Johan, jeg håper du vil trives. Kjekt å ha "Norges
Største Potetbonde" blant oss! Men blir vi enda flere? Dere
faddere til forslagene til nye medlemmer - hvordan går det?
Har dere fått ja eller nei? Stå på litt så blir vi flere til høsten.
Hvordan går det med sommeren? Vi er over halveis i
juli og brunfargen min er fra et opphold i Thailand i april/mai.
Det er heller ikke lett å få laks på kroken i Numedalslågen
når vannføringen varierer mellom 140 og 280 m3/sekund.
Håper på opphold i august. Ha det fint resten av sommeren,
vi sees med "rekordoppmøtet" første mandagen i august.
Med Rotary hilsen Tor
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20. juni.

Laber bris
blåste vårt
sommerlige
klubbfølge
behagelig til
Fantebukta,
med Tobias og
“innlånte”
Hans Narverud som
seilskuteskippere.
Værgudene ertet oss i randsonen av et lokalt nedbørområde. Men sola vant - og bidro sammen med reker, vin
og øl til en veldig trivelig turopplevelse.
“TEMPEN” OVERSTEG NOK 37°
under diskusjonen om private kontra offentlige helsetjenester den 6.
juni. Heten kan imidlertid forstås
mer som et sunnhets- enn sykdomstegn. Helse er alle opptatt av. Engasjementet gnistret! Hovedinnlegget om temaet sto fylkesleder
Lisbeth Rudlang fra Sykepleierforbundet for. Hun var ryddig og tydelig. Sykepleierforbundet vektlegger
tjenestekvalitet og har skranker
mot graden av privatisering. Blant interesserte tilhørere var
også ektefelle Amund på plass.
DOBBELT MARKERING
opplevde vi sammen med
fortreffelig fiskesuppe og
bordhygge 27. juni i
Grendehuset til DunkeHans bekk vel. Der overtok Tor
Tor,
Arne, Tingbø presidentverv og
president
past kjede. Hans Arne Risnes
president takket av og ønsket arvta2011-2012
keren det beste på veien videre. Tor kvitterte tilbake ved å
tilkjennegi både forventninger; ambisjoner og humør.
På samme møtet
Nytt medlem
ble også et nytt medlem
presentert av Jon Petter,
og tatt opp i klubben:
Nå har vi den mangfoldige
“karvebonden” Hans
Johan Kjølsrød med på
Hans Johan
laget. Velkommen!
Kjølsrød
(tekst/bilder Ivar Jon)

ROTARY 2011-2012

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

NY RI PRESIDENT 2011-2012
Kalyan Banerjee er mannen som sitter ved roret i
18. etasje i One Rotary
Center, Evanston. Han
har vært Rotarianer siden
1972 og er kjent for sin
avslappede, men engasjerte stil. Kalyan og fru
Binota driver eget firma og
er i dag den største produsenten av landbrukskjemi i India. Han har vært distriktsguvernør, RI representant, Task Force formann, RF trustee og RI direktør samt
medlem av den internasjonale PolioPlus komiteén, og foregangsmann for utryddelse av Polio i India. Han er Rotary´s
101. president og den tredje fra India. Kalyan´s dag starter
kl. 0530, og alltid med 30-45 min yoga.

ET VERDIG FARVEL
ble det med Johan Henrik Dahl som gikk
bort 2. juli og ble bisatt 7. juli i Bilet Kapell.
Han har vært en formidabel ressurs for
klubben. En solid kontingent klubbmedlemmer var til stede under bisettelsen – noen
også ved minnestunden etterpå.
Velvalgte, verdige minneord ble fremført av Erik Ekeli.

Møteprogram AUGUST 2011
Mandag 08. 3-MINUTT ved Tobias Brodtkorb
PRESIDENTEN PRESENTERER SEG
Referent:

Magne Aven

Mandag 15. UTFORDRINGER OG MULIGHETER for
korpsbevegelsen i Holmestrand
Per Arne Sæther orienterer
Ansvarlig: Ivar Jon Tunheim
Referent: Arne Fladby
Mandag 22. VIL DET BLI DEMOKRATI I NORD AFRIKA
ved Ambassadør Per Kristian Pedersen
Ansvarlig: Torstein Sagen
Referent: Håkon Fæste
Mandag 29. VI BESØKER EGGE GÅRD I LIER som
driver økologisk produksjon av mat, frukt og
drikke. NB! Fremmøte på hotellet kl. 1800
Vi kjører egne biler - husk å ta med ledsager.
Ansvarlig: Arne Martin Huseby
Referent: Hans Petter Harestad
NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

Fødselsdager i AUGUST
02. Per Jan Jørgensen................. 83 år
20. Arne Johan Bu...................... 45 år
26. Tor Tingbø............................. 64 år

VI GRATULERER
President 2011-2012
Mob 41 51 30 22

Tor Tingbø, tel 33 05 52 78
e-mail: tor-ting@online.no.no

Sekretær 2011-2012
Mob 95 18 72 20

Arne Fladby, tel 33 05 21 78
e-mail: arnfl@online.no

Programsjef 2011-2012 Torstein Sagen,
Mob 97 07 01 17
e-mail: torstein.sagen@c2i.net
Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
e-mail: olav@limaco.no

FREMMØTE i MAI 53,4 %
FREMMØTE i JUNI 47,7 % (lavest i år)
Månedsbrev 8/2011 er sponset av:

Hans-Arne Risnes
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