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PRESIDENTENS HJØRNE
År ets siste månedsbrev, allerede om få dager er det valg av
det nye styret som skal overta 1.
juli neste år. Valgkomitéen får vel
neppe noen umulig oppgave
denne gangen heller, og Rotaryhjulet vil dreie videre. Det har så
langt vært svært brukbar oppslutning om møtene, og bortsett
fra at jeg har registrert at noen
mener jeg snakker for mye ved
møtestart – har vel alt gått stort
sett veldig greit.
I skrivende stund ligger altså
på bordet forslag om årsfest lør dag 8. februar, nå er det opp til
dere om den vil finne sted. Møte
og kameratskap har innhentet tilbud fra Eidsfoss Hovedgård og Odd Fellow-huset i Holmestrand – to vidt forskjellige konsepter – men også to vidt forskjellige prisrammer.
Espen har detaljene, bruk tiden som er til rådighet til innspill om vi skal gå for et av alternativene - avgjørelse bør
fattes på generalforsamlingen 16. desember.
Utvekslingsstudent: det lyktes ikke. Ingen reaksjon på
det seneste utspillet til skolen, hva mer kan vi gjøre? Det er
ingen grunn til å føle at vi ikke har gjort jobben. Spørsmålet
må heller stilles i forhold til om rammevilkårene bør endres,
og ballen er i så måte altså spilt videre til guvernøren
Etter peismøtene er det god grunn til å si til komiteene:
takk for vel utført arbeid. Det er lagt et godt grunnlag for en
interessant og spennende vår. Forslag fra Møte og kameratskap om peismøter siste mandag i januar er en god idé og
vil bli drøftet. Et innspill fra Internasjonal tjeneste om å
prioritere opptak av fem nye medlemmer under 40 år med
tanke på alderssammensetningen og miljøet i klubben på
lang sikt er noe vi definitivt vil ta opp i styret, og neste styremøte planlegges i så måte timen før generalforsamlingen
16. desember…
PP-kontoen er allerede i ferd med å vokse til brukbart
nivå, det kan se ut til at vi kan oppnå målet (kr. 500 pr.
medlem) uten ekstra giro. Og ingenting er bedre enn det.
Neste halvår gir fortsatt muligheter for dere med fantasi til
innspill som kan bringe klubbens ”seilas” inn i en lun havn
innen sommeren.
Nytt denne uken en utsendelse via e-post til så mange
som 46 (førtiseks!) medlemmer, med andre ord er en helt ny
mulighet til stede når det gjelder å formidle informasjon på
en rask og rimelig måte. Nå gjelder det bare at vaner endres
i retning av at flertallet leser posten jevnlig.
Innlegget i forrige månedsbrev ble så langt at det ikke
var et ”presidentens hjørne”, derfor: slutt for denne gang.
Og: med 2003 som en nær forestående begivenhet håper
vi på og ser fram til fornyet kontakt med våre to for tiden
permitterte. Dere er så absolutt savnet!

Med Rotaryhilsen - Terje
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46 av 53 (snart 54?) har tilgang på internett
Presidenten har testet det allerede med en felles utsendelse
til de av oss som har mulighet til å lese e-mail enten hjemme
eller på jobben. Og faktisk så er hele 46 av medlemmene nå
listet opp med e-mail adresse.
NB! De som ikke har tilgang til internett vil få informasjonen formidlet via post eller på møtene.

BJØRN N har ordnet det slik at du nå også kan
laste ned GUVERNØRENS MÅNEDSBREV på vår egen
hjemmeside. Gå inn på www.rotary.no/holmestrand/
og se hvor bra og oppdatert siden vår er - honnør til Bjørn.

Teknologien har forenklet våre
liv så mye at vi ikke kan leve
enkelt lenger

JUST THE FACTS
Rotary medlemsoversikt world wide pr. 30. juni 2002
Antall Rotary klubber
Antall Rotary medlemmer
Antall Rotary land

31.256
1.243.431
164

HJULET RULLER VIDERE.....
og hvis den nye RI kandidaten ikke får en
utfordrer vil vi ifølge nominasjonskomiteen
for Rotaryåret 2004-2005 få en amerikansk verdenspresident med navn
Glenn E Estess. Den nye RI presidenten
har vært Rotarianer siden 1960 og er medlem av Shades Valley Rotary Club, Birmingham, Alabama, USA.

BLADET ROTARY WORLD bør du lese.
Her kan du holde deg oppdatert om hva som skjer rundt
omkring i Rotary klubber og RI organisasjonen verden over.
Rotary World kan lastes ned på www.rotary.org
OFFICIAL DIRECTORY.........
bør du ta en titt i før du før du reiser utenlands. Dette er
den internasjonale matrikkelen med OVERSIKT OVER
SAMTLIGE KLUBBER I VERDEN. Å møte i andre klubber
er en av gledene ved å være Rotarianer.
Du får lånt boken av sekretær Jan eller presidenten.

Rotary is only what Rotary does
Når du leter etter feil så ikke bruk
kikkert - bruk speil
og heldigvis - For every down, there is an up

ROTARY 2003
Frimerke
kr. 5,50

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

UANSETT pluss/minus 40
.....skal vi bli "flere" og "yngre", så er

BETINGELSER FOR
ROTARY MEDLEMSKAP..........
1. være personer med god karakter og
med god anseelse i utøvelsen av sitt yrke.
2. inneha ledende eller selvstendig stilling innen yrket/organisasjonen.
3. være personlig, aktivt virksom innen det yrket/
den klassifikasjon som vedkommende dekker.
4. ha sitt arbeids- eller bosted innenfor klubbens territorialgrense (Holmestrand - Våle - Hof).
SKRIFTLIG FORSLAG SENDES STYRET - oppgi følgende:
- navn på kandidat, sammen med adresse, klassifikasjon, alder, engasjement, interesser ut over det faglige.
Styret behandler forslaget og sender dette til klassifikasjonskomitéen til vurdering. Etter at styret har mottatt tilbakemelding fra komitéen, blir forslagsstilleren orientert av president eller sekretær om kandidaten er klarert.
NB! DET ER MEGET VIKTIG AT VEDKOMMENDE SOM BLIR
FORESLÅTT IKKE FÅR KJENNSKAP TIL FORSLAGET, FØR
DET EVENTUELT ER KLARER T.
Dette var "kortversjonen". Se i Årboken for fullstendig informasjon/regelverk.

Fremmøtestatistikk for oktober - 65,3 %

Fødselsdager i DESEMBER
04.
05.
07.
18.

Ingvar Grønnerød..............94
Hans Petter Harestad........ 54
Alf Johan Svele................. 46
Per M Hegg....................... 60

år
år
år
år

Møteprogram

DESEMBER 2002

Mandag 02. 3-MINUTT ved Jon Petter Helgestad
JAKTERFARINGER i UTLANDET
ved Einar G Løken
Ansvarlig: Internasjonal Tjeneste
Referent: Amund Rudlang
Mandag 09. JORDBRUKET i VESTFOLD - VIKTIG?
"Muligheter og begrensninger" ved
Per A Andvik (formann i Vestfold Bondelag)
intro ved Jon Petter Helgestad
Ansvarlig: Samfunnskomiteen
Referent: Reidar Næss
Mandag 16. 3-MINUTT ved Ole Johan Klyve
GENERALFORSAMLING seksjon A, VALG
Juletallerken/Lutefisk, hver betaler for seg
Pent antrekk
Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Tor Tingbø
Mandag 23. Lille julaften - MØTEFRI
Mandag 30. 3-MINUTT - oppsummering ved presidenten
NYTTÅRSFORBEREDELSES AFTEN
SOSIAL HYGGEKVELD i JUNO (?) PUB
Kaffe/kaker og annet godt drikke
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Ole Wathne
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
MØTEREFERAT må sendes vår arkivar:
Hans Petter Harestad, Eventyrstien 1, 3080 Holmestrand
pr. brev, fax 33 05 24 44 eller via e-post: htk@htk.no.

VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 12/2002 ER SPONSET AV:

Innlegg til månedsbrev nr. 01/2003 sendes redaktøren

senest mandag 23. desember:

-

Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 333 78 001 eller e-mail: olav@modellers.com
tel 333 78 000 a sentral 333 78 005 a direkte
privat 330 60412 mobil 901 46852

TORP MASKIN A/S
N-3178 VÅLE

www.torpmaskin.no

tel 33 06 19 10
fax 33 06 00 70
LANDINI traktorer - landbruksmaskiner

