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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotarianere
I skrivende stund nærmer julen seg med stormskritt, og
juleforberedelsene er i full sving i alle hjem.
Jeg har nå tilbakelagt halvparten av mitt "år" og nytt
grunnlag for neste halvår ble gjennomgått på de siste "peismøtene". Etter å ha lest gjennom referatene ser det ut til å
bli mange spennende programmer i perioden.
Det legges også opp til en enklere form for årsfest i år.
Dette vil Møte og Kameratskapskomiteen komme nærmer e
tilbake på.
Den 7. til 8. januar reiser jeg til Arendal på president
treff. Noe direkte program for arrangementet har jeg ikke
fått, men jeg skal fortelle om hendelsene på etterfølgende
møtet.
Rotaryhjulet ruller videre i full fart. Vi hadde generalforsamling med valg på siste møtet, og nytt styre er valgt for
neste Rotaryåret 2004-2005. Incoming president Terje K er
nå i full sving med å planlegge "sitt" år.
Jeg vil til slutt få ønske Dere alle med familier, en riktig
God Jul og et Godt Nytt År.

Rotaryhilsen - Martin
--------------------------------------------------------------------

PROTOKOLLENE - er de på plass ?
Vi ber om at alle forhenværende og "fraværende" komitefor menn sørger for at nåværende formenn i de r espektive
komiteer har fått protokollene som skulle vært overrakt på
presidentskiftet i slutten av juni 2003.
Noen mangler og DET SKAL FINNES PROTOKOLLER FOR:
Sekr etær - Inter nasjonal Tjeneste - Yrkestjeneste Samfunnstjeneste - Møte & Kameratskap - Programkomite
- Klubbtjeneste - Klassifikasjon.
----------------------------------------------------------------

GLOBAL ROTARY OVERSIKT
I Rotary´s niognittiende år er organisasjonen mer inter nasjonal enn noen gang. Rotary har klubbfunksjoner i 166 av
verdens 192 uavhengige nasjoner - world wide. Nesten to/
tredjedeler av verdens Rotarianere finner du utenfor USA home of the first club 1905. Ca. 800 nye klubber ble startet
i Rotaryåret 2002-2003.
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STYREMØTEREFERAT 8. desember 03.
Til stede: Martin, Jon Petter, Bjørn G, Espen, Jan, Tor,
Terje A, Bjørn N.
Ikke tilstede: Terje K, Ole Herman, Olav.
Sak 1: Permisjonssøknad fra Arnstein Aas.
Styret innvilget Arnstein permisjon frem til 1. juni 04.
Sak 2: Oppmerksomhetsprisen, gjør vi noe med denne?
Det er ønskelig at prisen fokuserer på et yrke da Rotary er
sammensatt fra forskjellige yrker. Espen tar kontakt med
Holmestrand Håndverkerforening og forespør om deres synspunkter om at Holmestrand Rotary klubb deler ut en pris
ved deres årlige svenn/mesterutdeling til en som har utmerket seg som en "god" svenn/mester.
Sak 3: Er vi villige til å betale for foredragsholdere?
Vi kan strekke oss til å dekke kjøregodtgjørelse innenfor
rimelighetens grenser.
Sak 4: Inner Wheel - informasjonsbrev fra past distriktspresident Helene M Torkilsen.
Se orientering annet sted i månedsbrevet.
Sak 5: Holmestrand Rotary Klubb´s presidentkjede.
Presidenten tar kontakt med sølvsmeden angående pris på
det nye forslaget.
Sak 6: Eventuelt.
6.1: Presidenten overrekker Ingvar Grønnerød en oppmerksomhet i forbindelse med julen og hans 95 års fødselsdag.
6.2: Det er kommet forespørsel til presidenten fra et tidligere medlem om å bli tatt opp i klubben. Presidenten vil informere vedkommende at medlemmer tas opp iht. til vanlige rutiner, dvs. gjennom en anbefaling til klassifikasjonskomiteen.
6.3: Sekretæren informerte vedrørende dagens status på
medlemmene, Totalt 54 medlemmer derav 38 aktive, 15 senior aktive, og 1 i permisjon. Fra de tidligere 12 har følgende
fått status som senior aktive; Per M. Hegg, Magne Aven og
Helge Kristensen.
Johan Henrik Dahl meldes inn som nytt medlem.
Neste års "Official Directory 2003/2004" vil komme på CD
isteden for som bok.
6.4: Tor Tingbø informerte om komiteens forslag til neste
års program.
6.5: Husk å slå av "lyden" på mobilen under møtene.
6.6: Husk å sende referater fra peismøtene til presidenten.

Sekretæren 8.12.03. Alv

STAKKARS MENN.....

Where the Rotarians Are (basert på 30. juni tall).

Menn står bak krig, forbrytelser,
sextrakassering, råkjøring, skjulte
direktørbonuser, og er i tillegg noen
primitive ulykkesfugler.
Ikke rart kvinnene foretrekkes!
- - men da er det godt å vite at.....
Ingen suksess eller ulykke er endelig.

ROTARY 2004
Frimerke
kr. 5,50

Lend a Hand

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

BREV FRA INNER WHEEL.....

Møteprogram JANUAR 2004

Kjære president og rotaryvenner,
På vegne av International Inner Wheel D-29 henvender
jeg meg til alle Rotaryklubbene i D-2290 i håp om en bedre
kontakt og et bedre samarbeid mellom Rotary og Inner Wheel.
Mange av våre 24 klubber i D-29 har et godt samarbeid
med "sine" Rotary klubber ved felles møter osv. Men det er
mange innen Rotary, særlig nye medlemmer som ikke er
oppdatert på hvem vi er og hva vi står for.
Det aller første målet med Inner Wheel var at vi skulle
hjelpe våre menn i deres sosiale arbeid. Det gjør vi fortsatt.
Vi støtter Handicamp, arrangerer weekendsamlinger for
utvekslingsstudentene osv. Inner Wheel har vokset seg stor
og sterk siden 1924 og har forgrenet seg over hele verden
med egne mål og meninger. Dette er i tråd med kvinnenes
frigjøring - den "gammeldagse" husmoren er nesten borte.
I vår snart 80-årige historie begynte det med at vi skulle
være gift med en Rotarianer for å få innpass i Inner Wheel.
I dag kan vi ta opp alle nære kvinnelige slektninger til både
Rotarianere og Inner Wheeler. Så kjære Rotaryvenner, vi
håper DERE vil gjøre oss kjent i deres familiekrets: ektefelle, samboer, mor, døtre, svigerinner, svigerdøtr e osv., de
er alle hjertelig velkomne til Inner Wheel. Først som observatør og bli kjent med klubben, og senere som medlem om
ønskelig.
Vi håper deres klubb vil ta opp saken til diskusjon for å
utvikle et interessant og givende samarbeid.

Vennlig hilsen Helene M Torkildsen, Ext Org i D-29.

Mandag 05. HVORFOR SUKSESS PÅ REVETAL?
ved kjøpmann Sjur Gran
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Sverr e Hamer
Mandag 12. FRI FLYT AV ARBEIDSKRAFT I DET NYE
EUROPA - SETT FRA A-ETATS SIDE
ved distriktsarbeidssjef Kari Leistad
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Knut O H Gråthen
Mandag 19. DET HELLIGE LAND OG 2004
Vi får besøk av representant fra den
Israelske Ambassade
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Håkon Fæste
Mandag 26. 3-MINUTT ved Øivind Haugen
Sosial programfri aften i Juno
med kaffe eller annet godt drikke
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Erik Ekeli
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............................ 55
Jan Sollid.............................. 55
Bjørn Solstad.........................78
Kåre Skarrebo........................81
Brede Henriksen.................... 81
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Fremmøtestatistikk for november - 57 %

VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 1/2004 ER SPONSET AV:

Innlegg til månedsbrev nr. 2/2004 sendes redaktøren -

senest mandag 19. januar:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 333 78 001 eller e-mail: olav@modellers.com
privat 330 60412 mobil 901 46852

Holmestrand Trykk & Kopi AS
Trykkeri - Kontormaskiner - Rekvisita
Vi lager rimlige visittkort i farger med DIGITALTRYKK!
Telefon 33 05 33 20

Fax: 33 05 24 44

E-post: htk@htk.no.

