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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
For første gang i Holmestrand Rotary Klubb`s historie mottar dere nå månedsbrevet elektronisk. Jeg håper at det blir godt
mottatt, og jeg tar det som en selvfølge at det blir lest. Så mye
interesse forventer jeg at man har for sin egen klubb.
Olav har hatt en stor jobb med månedsbrevet i mange år
nå, og det vil han også få fremover. Men med omleggingen blir
arbeidet litt mindre. De aller fleste av oss er nok ikke klar over
hvor mye arbeid som er lagt ned i alle disse årene, måned etter
måned. Og like sikkert som solen står opp, så kommer Olav
med brevet. Stor takk til deg Olav for det du har gjort og at du
orker å fortsette.
Nå sparer vi også noen kroner på trykking, papir og porto.
Som regel er det 20+ brev blitt sendt i posten, og det blir litt i
løpet av et år. Jeg går ut fra at sponsorene også stiller opp i
fremtiden. Ett/noen av medlemmene våre vil gjerne beholde
brevet på papir, og dersom vi i fremtiden finner ut at det var
dumt å kutte ut papiret, er det ingenting i veien for å gå tilbake
til det gamle, sier Olav. Det er ikke mye som er statisk i disse
tider. Som info kan jeg nevne at all kommunikasjon i Rotary nå
foregår på mail!
For en start på det nye året! Da Svein Otto på årets første
møte fortalte om nytt fra hans yrke, var det bare 10 medlemmer som ikke møtte! Ny rekord igjen i min tid i Rotary, langt
over fremmøtet på julemøtet som hadde den gamle rekorden.
De som ikke var med på bedriftsbesøket til Svein Otto på Kongsberg Maritime, Subsea Division i Horten for ca. 2 år siden fikk
høre og se hva de gikk glipp av. Da tror jeg vi var bare 15 som
møtte. Kanskje du gir oss en sjanse til en gang i fremtiden,
Svein Otto?
Bra fremmøte var det også når Hans Narverud introduserte den nye båthavna i Holmestrand. Jeg hadde kanskje trodd
at vi ville få et antiklimaks på vårt "medlemsdisku-sjonsmøte",
men bra fremmøte der også med mange gode innspill og ideer.
Vi har en jobb å gjøre ellers "dør" vi ut. Prossessen er i gang, så
får vi alle følge opp så godt vi kan. Tenk om vi kunne anbefalt
ett nytt medlem hver og fått 10% uttelling= 4 nye medlemmer.
Vi kan også godt tenke litt klassifikasjon. Vi mangler mange
yrkesgrupper.
For meg startet året med presidentsamling i Arendal 6-7
januar. Jeg begynner å bli kjent med en del trivelige mennesker
i de andre klubbene i distriktet, og det er vel også en del av
Rotary tanken. Ellers er det de samme temaene som går igjen;
Penger, Prosjekter og Medlemsverving.
Medlemsverving tar vi fatt i. Et veldig bra prosjekt har vi.
Når det gjelder penger så er vi ganske låst med faste inntekter
og utgifter, men vi har satt av kr. 9000,- til TRF i budsjettet
denne våren, og det kan vi kutte ut. Tilskuddet til fondet er
"frivillig", men selvsagt skal vi betale dersom vi har penger til
det. På presidenttreffet fikk jeg vite at noen har kuttet ut fondet
både ett og to år pga dårlig økonomi. På direkte spørsmål fra
meg til tidligere guvernør Lerum (det er hun som fronter fondet) om hva hun syntes vi skulle prioritere, enten utbetaling til
fondet eller event. sende ut en utvekslingsstudent så kunne
hun ikke svare. Da er det greit for meg. Jeg vil anbefale til styret at vi ikke betaler til fondet i 2012. Er det noen der ute som
har innvendinger så gi et vink.
Vi har en kandidat til RYLA. Julian Dalseth 23 år fra Holmestrand (ikke i fam med Olav ). Vi prøvde å få to men det gikk
ikke denne gangen, men det er flott at vi får med en deltaker i
år også. All ære til Torstein for at vi fikk det til.
Til slutt vil jeg bare ønske velkommen til første møte i februar på hotellet TIRSDAG 7/2 KL 2000. Jeg håper vi gjorde
det riktige da vi forandret dag og tid, men som nevnt tidligere,det meste kan endres dersom det ikke fungerer.
Med Rotary hilsen Tor
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Fremtidslandbruk
"Snuttestoffet" i januar-månedsbrevet
ble innledet med et fotoblikk tilbake
på 2011 og lokal jernbaneutbygging.
Vi unner oss et blikkast til, denne gang
med norsk landbruk i kikkerten. Klubben hadde nemlig på tampen av fjoråret kompetent besøk av Per Agerup,
Norges Bondelag. Han snakket både
om norsk egenproduksjon og importtoll. Et spisset poeng var at i kritiske
perioder, vil et lands tilgang til kortreist mat gi store, strategiske fordeler. Et råd fra fjoråret. Men fremtidsrelevant.

Også fremtidsrelevans
Fremtidsrelevans hadde også inneværende års programstart. Svein Otto
orienterte 2. januar fra sitt yrkesfelt,
der high tech-innovasjon utvikler morgendagens sub marine AUV-løsninger
(Autonomous Underwater Vehicles).
Det dreier seg om verdensledende teknologi og selvgående undervannsfarkoster. Konseptet er forankret hos Kongsberg Gruppen. Et spennende innlegg, PST,
PST: filtrert på terskelen til “hemmelig”. Tilleggsbonus til de
fremmøtte ble en DVD om undervannssøk etter spor fra
Roald Amundsen.
Et nytt dykk tok Hans Narverud
oss med på i etterfølgende møte 09.01.
Han informerte om den nye båthavna
og omfattende forbedringer både under og over vannflaten. Småbåtfolket,
som forresten ikke bare eier “små”
båter lenger, har en ny og betydelig
oppgradert marina i vente. Prosjektet
fremstår som et forstandig samarbeid
mellom kommunen som havneeier og
hhv. Holmestrand Båtforening og Seilforening på driftssiden.
Målet er å kunne navigere prosjektet “ i havn” i 2013.
Einar,

Ulf

To be or not…to be,

er stadig spørsmålet. Skal
vi eksistere, må vi rekrutAlf Johan tere! Det var erkjennelsen
Einar Gabriel understreket på møtet 16.01. På
vegne av Medlemskomiteen innledet han godt forberedt til en engasjerende
diskusjon. Joda, det er da så visst liv i oss!

Rotarianere med ledsagere
besøker Ykirken

Det skjer mye i
Ykirken. Visitten
den 23. januar
inspirerer til
gjenvisitt i en
senere fase,
mer neste side.....
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To treminutters-tema i
januar har vært Espens
poengtering av verdien i de
nære ting,
og Bjørns skepsis til
hvorvidt Månedsbrevet
kun på nett - blir like bra
som på papir ???

Tirsdag 07.

Si din mening i
månedsbrevet!
--------------------------------

Torsdag 14. PEISMØTER - KOMITEMØTER
Komiteformenn bestemmer møtested og
innkaller.

NB! Husk møtedager TIRSDAG kl. 20oo

Referent

: Øivind Haugen

Referat og FREMMØTE sendes Bjørn, Arne
og presidenten - SNAREST.

Ykirkebesøk med lukt av sagflis
Eller kanskje mer enn
sagflis, så var det solide
bjelker og ferdige profiler
som avga en behagelig
dunst av trevirke under
besøket i Y-kirken 23. januar? I hvert fall foregår
der, for oss som nå vet forskjellen, både tømring og
snekring etter alle kunstens regler. Spesialisert verktøy og
kompetanse er på plass, og kombinasjonen imponerte oss!
Edel Marie Haukeland orienterte med schwung, supplert av
snekker Raymond Larsen og Bjørn Nymoen på økonomisiden.

3-MINUTT ved Terje Andersen
VETERANSEILAS med BERGE VIKING
ved Kaj Haagensen

Tirsdag 21.

TORSKEAFTEN PÅ HOTELLET
Møte- og Kameratskapskomiteen inviterer
og håper at alle medlemmene deltar!
Ansvarlig
Referent

Tirsdag 28.

: Tom Johansen
: Olav Georg Dalseth

DET "NYE HOLMESTRAND"
Orientering ved Øistein Hjelmtvedt
Ansvarlig
Referent

: Torstein Sagen
: Helge Kristensen

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

Edel, et kraftverk
i seg selv

VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

Raymond
utøver
gammel
byggeskikk

GOD NYHET om POLIO +

President 2011-2012
Mob 41 51 30 22

Tor Tingbø, tel 33 05 52 78
e-mail: tor-ting@online.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

Kjære presidenter og distriktsorganisasjon!

Fødselsdager i FEBRUAR

Jeg har nettopp mottatt denne gledelige meldingen fra IPDG
Inger-Britt Zeiner som er i San Diego og deltar i opplæringen av guvernørkullet for 2012/2013.

13.
14.
15.
23.
25.

Det nytter å stå på! Med vennlig hilsen
Ingrid Grandum Berget, Distriktsguvernør 2290, 2011-2012

From: Inger-Britt Zeiner Date: 2012/1/18
Hei alle sammen !
En kort hilsen fra San Diego og International Assembly. Vi
har i ettermiddag fått et uannonsert foredrag av CEO Jeff
Raikes i Melinda og Bill Gates Foundation, og applausen
var virkelig stor da det ble annonsert nye US$ 50 mill fra
Melinda og Bill Gates Foundation til Polio Plus. Denne tildelingen er en takk til alle Rotarianere for at vi har nådd
målet om US$ 200 mill. Det er altså ingen utfordring til oss
denne gangen - en fantastisk nyhet å kunne formidle direkte til dere - vet at det nå er natt hjemme, men da blir det
en god nyhet å våkne opp til !!

Her er nyheten slik den ble formidlet til oss:
“In recognition of Rotary’s great work, and to inspire Rotarians
in the future, the Gates foundation is committing an additional
$50 million to extend our partnership,” said Jeff Raikes, chief
executive officer of the Gates Foundation.
The new $50 million grant from the Gates Foundation is not a
challenge grant. "
Mange hilsener fra Inger-Britt Zeiner

Terje Andersen.......................68
Johan Svele........................... 81
Espen Andresen.....................54
Rotary International.............107
Ivar Jon Tunheim.................. 55
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VI GRATULERER
FREMMØTE i DESEMBER 52,4 %
Den som skrev "Gud signe vårt dyre
fedreland" må ha vært usedvanlig
fremsynt..........
Månedsbrev 02/2012 er sponset av:

HeatWork TELETINER
NY 100° modell leier du hos

LIMACO as
330 50160 www.limaco.no

