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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner
Jeg vil få ønske vårt nye Rotarymedlem Johan Dahl velkommen til klubben. Johan var medlem av Holmestrand
Rotary Klubb i flere år frem til 1988. Han flyttet da ut av
kommunen og har i tiden etter vært Rotarianer i Bankok og
Norges ambassadør i Thailand og Zimbabwe. Johan har nå
flyttet tilbake til Holmestrand og ble tatt opp som medlem i
HRK på møtet den 24. november.
Det samme møtet var som kjent i Seilforeningens lokaler
hvor det ble vartet opp med spekemat, øl og aquavit. Det er
synd at så få møter når vi først arrangerer noe utenom de
vanlige møtene. Vi 19 som møtte hadde en aldeles fortreffelig aften og jeg vil gi full honnør til Møte og Kameratskaps
komiteen med Bjørn G i spissen, som var ansvarlig for festen.
Det nærmer seg jul og 1. halvdel av mitt Rotary er snart
tilbakelagt. Jeg håper vi også i 2. halvdel kan få satt sammen
et godt og innholdsrikt møteprogram.

God Jul - Rotaryhilsen - Martin

STYREMØTEREFERAT 27. oktober 2003.
Understreket møtte: Martin, Jon Petter, Bjørn G, Olav, Espen, Jan, Tor, Terje K, Terje A, Ole Herman.
Sak 1: Utregning av møteprosenten.
Harmonisering av medlemsutregningen iht matrikkelen fra
og med november måned.
Pr. dags dato er det 12 registrerte SA (senior aktive).
Ut fra alder pluss antall medlemsår, totalt 85 år, er det 17
som kan oppnå SA status i klubben. Dette er: Per M Hegg,
Helge Kristensen, Magne Aven, Håkon Fæste, Hans Petter
Harestad. Disse informeres slik at de kan skifte status til
SA om ønskelig.
Sak 2: Årsfest - skal vi planlegge dette til neste år?
Det er ønske om å arrangere en ufor mell fest.

Sekretæren 27.10.03.
Alv
Bak en god improvisasjon
ligger et grundig forarbeid

6. juli 1949 vedtok The Board of Directors i Rotary International å godkjenne HRK´s søknad om å bli opptatt i organisasjonen, og klubben fikk sitt charter nr. 7331 i verden.
Medlemmer fra Tønsberg Rotary Klubb var tilstede på
konstituerende møte den 28. april 1949 (ikke navngitte personer) for å redegjøre for hva Rotary står for og svare på
spørsmål.
Det fremgår senere i protokollen at initiativet til å danne
klubb i Holmestrand kom fra dir. E. Wahlstrøm på Sande
Paper Mill, som var medlem av Oslo RK.
Til det konstituerende møtet ble det sendt ut 31 innbydelser, av disse møtte 18. 4 av de tilstedeværende var i tvil
om medlemsskap. For å gi de fremmøtte litt betenkningstid
serverte hotelleier Arne Frobøse sjø-ørret, sin berømte karamellpudding og kaffe mens man diskuterte videre. 17
meldte seg, grensen for å bli tatt opp i Rotary International
var den gangen 15 medlemmer, og man anså dermed klubben for stiftet.
Som arbeidsutvalg for det videre arbeidet ble valgt bokhandler Leif Hovde, fargehandler H. Chr. Nyrerød, kontorsjef i kommunen Ingvar Grønnerød, bedriftslege ved Nordisk Aluminium Industri Gunnar Helle og direktør Eimar
Wulff, Norsk T itanduk.
Som ukentlig møtedag ble bestemt torsdag, og på de
påfølgende møter meldte det seg ytterligere 8 nye, slik at da
søknad til Rotary International ble sendt besto klubben av
følgende 25 medlemmer:
distriktslege Thorleif Aslestad, kjøpmann Rolf Bagstevold, bying. Olaf Borge, overlege Per Foss, hotelleier Arne
Frobøse, avd.ing. Albert Gjerdrum, entreprenør Per M Goverud, bilforhandler Chr. Greaker, kontorsjef Ingvar Grønnerød, bedriftslege Gunnar Helle, kjøpmann Kristian Hillestad,
tannlege John Holten, bokhandler Leif Hovde, gårdbruker
Harald Hundstad, kjøpmann Thorolf Ek Iversen, skogeier
Peder Kalager, malermester Kristofer Kristofersen, realskolebestyrer Wilhelm Løvfold, overlærer Johan Moskvil, kjøpmann Hans Chr. Nyrerød, dyrlege Jan Semb, rørleggermester
Einar Schrøder, avdelingssjef Henry Schrøder, banksjef Hans
Wallestad, direktør Eimar J Wulff.
Vår klubb var den trettifemte klubben som ble dannet i
Norge. Hele landet var ett distrikt og først i 1953 gikk styret
i Chicago med på å dele landet i to distrikter, da var det blitt
64 klubber.
Fast møtested var i en hyggelig salong i Hotel Societeten.
På charterfesten 8. oktober var antrekk for herrene kjole og
hvitt, for damene subbesidt og utringet. Kuvertprisen var
25 kroner. Sammen med våre 41 medlemmer talte selskapet i alt 80 feststemte mennesker.
Om festen skriver guvernøren i sitt månedsbrev at festen "var fortrinnlig arrangert - alle forhold tatt i betraktning
- og den forløp i den festligste stemning. Det var ingen forvirrede eller forvirrende taler og de "innfødte" hevdet seg
med glans. Vi fikk mange takkebrev etterpå.

(noe avkortet versjon gjengitt av Olav)
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Mens lunsjen ble servert.....

Møteprogram DESEMBER 03

kom det plutselig fra Ulf: "Jeg skal holde 3-minutt i Rotary
i kveld". Oj, svarte jeg: "Jeg er referent".
Vanligvis er det ikke noe problem å ha glemt en Rotaryoppgave når det er flere timer til møtet starter- men når
lunsjen inntas på en hyggelig fiskerestaurant i Puerto Banus
rett ved Marbella - da er gode råd dyre. Oppvakte som vi er
innså vi raskt at noen deltakelse på møtet i Holmestrand
var utelukket - og løsningen ble derfor en rask innkalling til
ekstraordinært medlemsmøte i Marbella - mandag 27. oktober kl. 19oo der temaet var: "Kameratslig samvær med
påfølgende kaffe og tilbehør".
Dagens referent har gjort følgende nedtegnelser:

Mandag 01. STEVNEMØTE med CALCUTTA
ved Gunn Bredrup
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Per Jan Jørgensen
Mandag 08. ALFA i Vestfold As
Rusproblemer - Behandling ved Petter Holden
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Ole Johan Klyve
Mandag 15. 3-MINUTT ved Øistein B Larsen
GENERALFORSAMLING seksjon A, VALG
Juletallerken/Lutefisk, hver betaler for seg.
Ansvarlig: Presidenten - programkomiteen
Referent: Kaj Haagensen

"Ekstraordinært møte i Holmestrand Rotaryklubb ble avholdt
i Marbella mandag 27.10.2003. Grunnet noe sen innkalling
møtte kun to medlemmer: Ulf Sundling og Øistein Larsen. I
presidentens fravær ønsket Ulf velkommen og avholdt et glimrende "3-minutt" der temaet var
"Rødvinens betydning for kostholdet
rundt Middelhavet". Ulf høstet stor
applaus for innlegget.

Mandag 22. 3-MINUTT ved Arne M Huseby
CHRISTMAS SURPRISE PROGRAM ??
ved Jan Sollid

Etter dette var det kameratslig samvær der også våre ektefeller deltok.

Mandag 29. 3-MINUTT ved Øivind Haugen
"NYTTÅRSTALK" - Program & bilfri hyggekveld i Juno med kaffe eller annet godt drikke

Øistein Larsen
referent

Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Kåre Huseby

Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Hans Petter Harestad

PS. Beklager at vi begge glemte våre
oppgaver.....

Fødselsdager i DESEMBER
04.
05.
07.
18.

Ingvar Grønnerød...................95
Hans Petter Harestad............. 55
Alf Johan Svele...................... 47
Per M Hegg............................ 61
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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.

Fremmøtestatistikk for oktober - 55 % !!!

VI GRATULERER!
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Innlegg til månedsbrev nr. 1/2004 sendes redaktøren -
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