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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Første helga i januar deltok jeg på presidenttreffet i Arendal. Det var veldig hyggelig å treffe igjen Rotaryvenner som
jeg har rukket å bli kjent med fra de andre klubbene i distriktet. I det vesentligste ble dette møtet viet erfaringer og
gode forslag til klubbdrift fra de ulike klubbpresidentene.
Det ble fokusert på innhold i møteprogrammene, medlemsverving og ”hvordan profilere klubben” i lokalmiljøet.
Vi i Holmestrand Rotary Klubb er blitt godt vant til gode
møteprogrammer. Jeg vil rette en stor takk til programkomiteen og alle andre som leverer gode innspill som grunnlag for de gode programmene dette klubbåret. Enten det
dreier seg om eksterne så vel som interne krefter, er det
alltid svært god kvalitet på møteprogrammene. For meg
gjør dette hvert møte til en positiv og lærerik opplevelse som
jeg føler er et privilegium å kunne delta på.
Månedsbrevet er også et svært viktig bidrag til å styrke
klubbens identitet og indre samhold. En fin blanding av
internt og eksternt ”Rotarystoff” og månedens møteprogram,
gjør at jeg gleder meg til neste brev deles ut siste mandag i
måneden. I løpet av høsten har vi også oppnådd flere fine
oppslag i lokalavisa. Artiklene har gitt oss god omtale og
profilering i lokalsamfunnet. På presidenttreffet ble det trukket frem mange eksempler på aktiviteter som kan være med
på å profilerer klubbene lokalt. Alt fra vedhugging til dugnadsarbeid ble nevnt. Av lokale tiltak har vi egentlig bare
Nysgjerrig-prisen som gir oss profilering. Uten å tone ned
betydningen av prisen, stiller jeg spørsmålet om vi skal vurdere også andre aktiviteter for å øke klubbens anseelse i
lokalmiljøet?
Med tanke på verving av nye medlemmer vil lokale aktiviteter og klubbens anseelse kunne øke interessen for medlemskap. I tillegg må vi være flinke til å fortelle hvorfor
akkurat JEG synes det er verdifullt å være medlem i Rotary.
Vi som medlemmer i Holmestrand RK bør legge enda større
vekt på det sosiale samholdet i klubben. Vi forsøker allerede i februar med torskeaften, hvor jeg håper riktig mange
stiller opp.
I år har vi også flere gode kandidater til RYLA som går av
stabelen på Vindfjelltunet i perioden 23. til 26. mars. I følge
referatene fra peismøtene er det enighet om at vi forsøker å
sende en eller flere deltakere. Dette er aktiviteter som også
kan være med å styrke klubbens anseelse, og kanskje verve
fremtidige medlemmer.
Med Rotary hilsen Hans-Arne

Flott ungdom
Bare tre dager inne i det nye året var vi i gang igjen. På
årets første møte orienterte DEYO Tone Kolbenstvedt om
verdien av å bygge broer over grenser. Hun ufordret Holmestrand Rotary Klubb til å bidra med økonomiske midler i et
klubbsamarbeid knyttet til forestående besøk. Med seg
hadde DEYOen en ”utreist” og en ”innreist” utvekslingsstudent. Oskar Otterstrøm fortalte om tidligere opphold i
Frankrike. Noellen Neisner, som nå er i Norge, la engasjert
ut om sine opplevelser her. En vakker pianoballade, signert
Billy Joel, fremførte hun også. Flott ungdom!

HØGSKOLE TIL Å VÆRE STOLT AV

Flott er også den nye høgskolen på Bakkenteigen.
10. januar viste Mette Marit Bie Sørum oss rundt. Fellesrom som gymnastikksal med klatrevegg, musikkstudioer og
bibliotek imponerte. Kunstutsmykningen også! Utsøkte løsninger hadde ikke sprengt verken fremdriftsplaner eller byggebudsjett. ”Studenten” våknet i flere av klubbmedlemmene
under rundturen, som flere burde blitt med på (!). Artig var
det at Holmestrand har fått sitt eget auditorium. De nye
skolebyggene kan vi alle i fellesskap være stolte av.

Lune peismøter i vintermørket
Politikk er altfor alvorlig til å bli
overlatt til politikere.
Charles de Gaulle

17. januar fyrte vi på peisene. Hyggelig, lunt og ”litt annerledes” samvær i vintermørket.
Peismøtene ble rosende utkvittert av presidenten på det etterfølgende klubbmøtet. Takk vanket til alle som hadde deltatt, både for innleverte referater og interessante innspill.
fortsetter neste side........
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

Grundig nok refleksjon om hva vi står for? Krangel?
På dette møtet, 24. januar, ble det også tid til utsjekk av
RYLA-kandidater.
”3-minutter” omhandlet tema i tiden; asylsøkere og Ameli-saken.
Svein Otto poengterte at han ikke
hadde noen fasit, men så det som viktig at vi reflekterer grundig over hva
Norge, Nansens fødeland, ønsker å stå
for. Presset og oppmerksomheten
utenfra øker!

Krangel?
Nei, det ble ingen kjekling i bakkant
av Øivinds Ego/Yrkesforedrag. Men
salen protesterte heftig og uenig da
han selvransakende antydet at innlegget kanskje ikke var blitt av de
mest spennende? Øivinds avbalansering av private EGO-glimt fra besteforeldre-; foreldre-, samlivs-, barnog barnebarn-sfæren - og hans pr
ofesjonelle observasjoner fra YRKESlivet som revisor, falt meget godt i smak. Jo, dette var ”veldig bra” og interessant å høre på, lød de tydelige tilsvarene
fra lytterne.
tekst/bilder Ivar Jon

Fødselsdager i FEBRUAR
13.
14.
15.
23.
25.

Terje Andersen.......................67 år
Johan Svele........................... 80 år
Espen Andresen.....................53 år
Rotary International.............106 år
Ivar-Jon Tunheim.................. 54 år

VI GRATULERER
President 2010-2011 Hans-Arne Risnes,
tel 90 77 87 44 e-mail: hans-arne@merkur-regnskap.no
Sekretær Kaj Haagensen,
tel 909 28 751 e-mail: kajha@online.no
Programkomiteen Jan-Arne Rønningen,
tel 40 40 02 42 e-mail: j-aroenn@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46 852 e-mail: olav@limaco.no

MØTEPROGRAM
FEBRUAR 2011
Mandag 07. 3-MINUTT ved Tom Johansen
EGO/YRKESFOREDRAG v/Øistein B Larsen
Referent:

Øivind Haugen

Mandag 14. NORGES BYGDEKVINNELAG sin rolle i
samfunnet - ved Leder Kathrine Kleveland
OBS! Ledsagere inviteres med!
Intro ved Håkon Fæste
Referent:

Runar Farnes

Mandag 21. TORSKEAFTEN PÅ HOTELLET (påmelding)
Kvelden starter med en kort PRESENTASJON
av hotellets status og utviklingsplaner v/eierne
Referent:

☛❿ Tåler dette å refereres?

Mandag 28. NORDISK AVIATION PRODUCTS "Ny vind i
seilene" ved Fabrikksjef Nils Martin Teien
Intro ved Lars Tveito
Referent:

Jan Sollid

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.
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