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PRESIDENTENS HJØRNE
Vel møtt til nytt år! Nytt år er jo på samme tid andre
halvdel av Rotary året. Møtestatistikken forteller som tidligere nevnt om bra oppslutning, skjønt noen altså relativt
ofte ikke deltar på mer enn absolutte minimum antall møter som er nødvendig for å opprettholde medlemskapet.
Ole Johan ga oss i et 3-minutt på generalforsamlingen
16. mars noen klargjørende oppsummeringer i forhold til
nye lover og vedtekter for Rotary som er gjengitt i matrikkelen for 2002-2003. Disse gir en del endringer i forhold til
hvor mange i en klassifikasjon som kan opptas i klubben,
og det fakta at begrepet Senior aktivt medlem ikke lenger
eksisterer. Begrensningen er heretter maksimalt fem medlemmer i en klassifikasjon, og med 10 prosent som tak om
klubben har flere enn 50 medlemmer. Medlemmer som er
pensjonert regnes ikke med i det totale antall medlemmer i
en klassifikasjon. Når det gjelder møteplikten gjelder fortsatt r egelen om at dersom summen av levealder og antall år
som Rotarymedlem overstiger 85 år, vil det etter skriftlig
anmodning fra et medlem kunne innvilges fritak fra denne.
Incoming president hadde nytt styre og forslag til ny
organisasjon klart. Generalforsamlingen ble tradisjonelt greit
avviklet ved akklamasjon.
Tradisjonell og velsmakende juleavslutning med ribbe
eller lutefisk utgjorde en trivelig avslutning på et travelt
halvår. To dager senere var det så tid for en hyggelig
for middagsvisitt til Per i anledning hans 60 års dag.
Polio Pluss kontoen viser gledelige kroner 12039 ved
årsskiftet. I tillegg fattet styret vedtak 16. desember om at
kroner 100 pr. medlem skal overføres fra klubbens kasse
ifm. spiseaften etter generalforsamlingen. Der med ligger
det altså an til at vi unngår utsendelse av ekstra giro i denne
sammenheng.
Årsfest blir det ikke i februar. Vi sikter nå mot lørdag 1.
mars. Årsaken er at forsøk på opinionsundersøkelser gir
klar indikasjon om at et stort flertall finner at Eidsfoss blir
for kostbart - samtidig hadde Odd Fellow en dobbelbooking
på vår dato. Møte og kameratskaps komitéen ved Espen tar
sikte på å legge ut påmeldingslister allerede i januar hvor
det inviteres til å krysse av for å indikere interesse. Vi må
ha godt over halvparten av medlemmene med for å kunne
kalle det en Årsfest!
Presidentsamling i Arendal 11.-12. januar. Om noen
har saker de vil skal luftes der er jeg takknemlig for innspill.

Med Rotaryhilsen - Terje

ROTARY I DET DAGLIGE.....
-- la aldri en gjest bli sittende alene
-- vær obs på klikkdannelser i klubben
-- nye medlemmer må vises den største oppmerksomhet,
HUSK de har ikke bedt om medlemskap, de er invitert
-- har vi mange nok medlemmer - men for få Rotarianere??

Setter du tennene i en sak
er det om å gjøre å bruke
visdomstennene

Service
Above
Self

HOLMESTRAND ROTARY KLUBB´s STYRE
for Rotaryåret 2003/2004
På generalforsamlingen mandag 16. desember 2002 ble
følgende personer valgt inn i styret:
President
Incoming president
Visepresident
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Past President
Redaktør
Revisor

Martin Westbye
Terje Karlsen
Jon Petter Helgestad
Alv Smith Johansen
Ole Herman Nordby
Bjørn Gustavsen
Espen Andresen
Jan Sollid
Tor Tingbø
Terje Andersen
Olav Georg Dalseth
Øivind Haugen

Det nye styret trer i kraft 1. juli 2003.
Valgkomite: Ole Johan Klyve Olav Georg Dalseth Øivind Haugen

Livet er tøft, og vi bruker en
masse tid på det

RETTELSER TIL
ÅRBOKEN
Kontroller at dine opplysninger er
korrekt oppført i Rotary Årboken
(matrikkelen).
Eventuelle endringer må meldes til
vår sekretær Jan snarest slik at neste
utgivelse blir korrekt.
NB! HASTER

FAKTA OM ROTARY
Viste du at gjennomsnittlig klubbstørrelse i Norge er
på 41 medlemmer. I Holmestrand er vi i dag 54 medlemmer.
Viste du at Rotary har vært mønster for andre organisasjoner som f.eks. Lions og Kiwanis.
Viste du at Georgia stipendiet er et tilbud om et studieår
ved college eller universitetet i staten Georgia i USA.
Viste du at Rotary i Norge er delt inn i syv distrikter
med totalt 339 klubber og 13949 medlemmer.
Viste du at Rotary på verdensbasis har 103000 kvinner (11,5%). 2000 kvinner var presidenter i 2002.
Viste du at Rotary Foundation (Rotary-fondet) har så
god avkastning at det årlig fordeler over 400 millioner norske kroner til utvalgte Rotary prosjekter.

ROTARY 2003
Frimerke
kr. 5,50

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

i DESEMBER..

Møteprogram JANUAR 2003

- snudde solen kl.0214 den
22. - og var denne dagen bare
6,5° over horisonten (Oslo).
Dagen var 13 timer kortere enn
ved sommersolverv i juni

Mandag 06. 3-MINUTT ved Bjør n Gustavsen
COMPUTERSEILAS i CARIBIEN
ved Kaj Haagensen
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Martin Westbye

- handlet vi for 34 milliarder - 7555 kr/nordmann (VG)
- slaktet norske slakterier 128000 griser + at vi importerte 300 tonn ribbe
- spiste vi 39 millioner marsipanfigurer - hvorav 8 millioner var julegriser
- gikk 1,3 millioner nordmenn i kirken på juleaften
Men så har da også nordmenn drukket juleøl i 800 år og
aquavitt i 200.

SLIK SKAL VIN LAGRES
Vin liker ikke lys og varme. Det er derfor rødvin og
lagringsvin kommer i mørke flasker. Hvis champagne får
for mye lys kan den få en smak av løkskall.
Vin skal oppbevares svalt. Rundt 10° året rundt er bra,
men 6° om vinteren og opptil 18° om sommeren går greit.
Under 5° og over 18° er ikke heldig. Hvis rødvin oppbevares
for varmt, kan den bli tørr og litt "støvete" i smaken.
Vin oppbevares best i fuktige omgivelser (vi snakker her
om flasken), og derfor er oppbevaring under jorden ideelt.
Vinflasker skal ligge av én enkel grunn: Det holder korken fuktig.
Vinen må ligge stille, og ikke i kjøleskap der motoren
vibererer og kan gjøre vinen "nervøs" slik at den ikke utvikles godt nok.
Kilde: Europay Norge.

Mandag 13. Erfaringer fra et større
FLYSIKKERHETSPROSJEKT
ved Otto Lagarhus
Ansvarlig: Internasjonal komite
Referent: Espen Andresen
Mandag 20. SOLUM GOLFBANE - prosjektorientering
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Trond Frøyland
Mandag 27. PEISMØTER - rett og slett sosialt
Komiteformenn bestemmer sted og innkaller
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referat: Gode forslag og ideer som klekkes
ut formidles til presidenten umiddelbart.
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.

Fødselsdager i JANUAR
03.
04.
09.
16.
18.

Ole Wathne....................... 54
Jan Sollid......................... 54
Bjørn Solstad.................... 77
Kåre Skarrebo.................. 80
Brede Henriksen...............80

år
år
år
år
år

VI GRATULERER!

Fremmøtestatistikk for november - 66 %
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