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Presidentens Hjørne
Godt Nytt År
Håper alle har hatt en fin jul og
fått feiret avslutningen av det gamle
samt starten på det nye på en behørig
måte.
For meg var avslutningen med
chartering av Beint og Hans-Arne med
en perfekt møteramme skapt av Møte
og Kameratskap på seilerhuset, en
flott avslutning på året.
Når det er sagt vil jeg berømme alle
komiteene for meget bra jobbing i halvåret som har gått.
Jeg hadde som påtroppende president ventet en mye større
arbeidsmengde enn det jeg har opplevd. Alt har gått greit
med fantastisk interessante møter som har vært godt forberedt - alt grunnet flott arbeid i komiteene. Incoming president Jon Petter har også sporty stilt opp og ledet møtene
der jeg har vært forhindret.
Nå nærmer vi oss raskt feiringen av 100-års jubileet på
Eidsfos Hovedgård 5. februar sammen med Sande Rotary
Klubb. Håper flest mulig setter av denne dagen sammen
med ledsager.
Når det gjelder innsamling av midler til 1000-års stedet
syntes jeg vi har kommet inn i et positivt spor. Neste samling er 11. januar. I løpet av januar vil vi forhåpentligvis ha
det viktigste på plass - for det er jo bare tiden og veien nå.
Vi har diskutert en del rundt våre lokaliteter. For en
stund tilbake ble vi i styret enige om at vi skulle kjøre en
prøvemåned i et annet lokale - Odd Fellow på Rove. Etter
dette har det imidlertid dukket opp et mer fristende alternativ - nemlig nye Ødegårdsbua. Denne er under rehabilitering og vi håper vi kan ta en prøvemåned i februar. Dette
kan bli spennende og en fin mulighet til å vurdere alternativ
til hotellet.
Vi har fått en ny reflektant - Bjørn Gustavsen som vi har
møtt et par ganger. Vi har i tillegg en omfattende liste med
foreslåtte kandidater som er ute til høring. Min ambisjon er
at vi i løpet av vår-halvåret skal ha nok et chartering møte,
der minst tre nye Rotarianere taes opp i klubben.
Fortsatt god vinter.....

Terje K president
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HOLMESTRAND ROTARY KLUBB´s
STYRE for Rotaryåret 2005-2006
I generalforsamling mandag 20. desember 2004 ble følgende
Rotarianere valgt inn i styret:
President
Incoming President
Visepresident
Sekretær
Kasserer
Redaktør
Styremedlem (Internasjonal)
Styremedlem (Yrkestjenesten)
Styremedlem (Samfunnstjenesten)
Styremedlem (Møte/Kameratskap)
Styremedlem (Programkomiteen)
Revisor

Jon Petter Helgestad
Espen Andresen
Øistein B Larsen
Bjørn Nymoen
Ole Herman Nordby
Olav Georg Dalseth
Johan Henrik Dahl
Max Trandem
Amund Rudlang
Hans Narverud
Kay Haagensen
Øivind Haugen

Det nye styret trer i kraft 1. juli 2005.
For valgkomiteen
Martin Westbye (F), Terje Andersen (NF), Ole Johan Klyve
-------------------------------------------

OLE SØBY takket for seg.....
Ole som har vært medlem av Holmestrand Rotary Klubb
siden 1986, og klubbens president Rotaryåret 1993-1994,
har meldt overgang til nye Re Rotary Klubb. Ole har bistått
Re RK klubb i stiftelseprosessen og er blitt valgt til charterpresident i stiftelseåret.
Re Rotary Klubb har møter hver onsdag kl.1830 i Re
Consult´s lokaler, Næringsbygget (foreløbig) på Revetal.
Vi ønsker Ole lykke til i Re RK og håper vi kan holde
kontakten og kanskje arrangere noe felles i tiden fremover.
-------------------------------------------

VI HAR BLITT 52.....
Med opptak av Hans-Arne og Beint er vi pr. i dag 52
medlemmer i Holmestrand Rotary Klubb. Det er godt over
landsgjennomsnittet slik at vi fortsatt ligger noen hakk foran
der. President Terje som har vært yngst i klubben siden
1994 er nå detronisert av Beint som med sine 42 år er den
yngste i klubben.
Vi ønsker Hans-Arne og Beint velkommen. Håper dere
finner dere vel tilrette og vil trives sammen med oss.
-------------------------------------------

NYE KLASSIFIKASJONS REGLER

Våre nye Rotary medlemmer
Hans-Arne Risnes og Beint Saaghus
med president Terje Karlsen under
opptaket den 20. desember 2004

Det er skjedd endringer i reglene angående antallet medlemmer med samme klassifikasjon.
En klubb kan ha max 5 medlemmer med samme klassifikasjon, opp til et medlemstall på 50. Med flere enn 50
medlemmer, kan opp til 10% av medlemmene ha samme
klassifikasjon. Ved overgang til annen klubb ser man bort
fra antallet som har klassifikasjonen allerede.
Hilsen Guttorm Liebe, D-2290 sekretær

ROTARY 2005
Frimerke
kr. 6,00

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

For snart 100 år siden sa Paul Harris.....
Vennskap var grunnstenen som Rotary ble bygget på toleranse er det som holder Rotary sammen.
La oss i jubileumsåret feire at vi alle tilhører verdens største
familie som i dag teller 1.219.532 Rotarianere i 31.936 klubber fordelt på 166 land.

HUSK PÅMELDING TIL FESTEN....
La oss bli mange denne gangen, det er bare en 100-års fest.
Du som ennå ikke har meldt deg på jubileumsfesten på
Eidsfos Hovedgård LØRDAG 5. FEBRUAR - ta kontakt med
Espen for påmelding - SNAREST!

ÅRETS NYTTÅRSLØFTE...
Sette av en time til Rotary hver mandag - for eksempel

Om du ikke får den du elsker,
må du elske den du får

Fødselsdager i JANUAR
03. Ole Wathne............................ 56 år

MØTEPROGRAM - JANUAR 2005
Mandag 03. 3-MINUTT ved Torstein Sagen
EGOFOREDRAG ved Beint Saaghus
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Jan Sollid
Mandag 10. LIVET SOM KUNSTNER
Asbjørn Høglund forteller om det å skape
kunstverket Nysgjerrig - og livet som kunstner
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Bjørn Solstad
Mandag 17. 3-MINUTT ved Svein Otto Schjerven
NORSK UTENRIKSTJENESTE
Johan Henrik Dahl forteller om hva det
innebærer å være ambassadør
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Alf Johan Svele
Mandag 24. PEISMØTER - KOMITEMØTER
Komiteformenn innkaller og bestemmer
møtested. Referat sendes president Terje,
fremmøterapport til sekretær Espen
Ansvarlig: Komiteformenn

04. Jan Sollid.............................. 56 år
09. Bjørn Solstad.........................79 år
16. Kåre Skarrebo........................82 år
18. Brede Henriksen.................... 82 år

VI GRATULERER!
Fremmøtestatistikk for november - 52,2 %

Redaktøren - Olav, har fått ny e-mail adresse
Vennligst send alt stoff til utleie@limaco.no
Innlegg til månedsbrev nr. 2/2005 sendes redaktøren -

senest mandag 24. januar
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 330 50 161 eller e-mail: utleie@limaco.no
privat 330 60412 mobil 901 46852

Mandag 31. 3-MINUTT ved Ulf Sundling
LEDIG TIME - Sosial kveld med kaffe/te eller
annet godt drikke i Juno.
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Alv Smith Johansen
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
Referat sendes Hans Petter Harestad, Eventyrstien 1, 3080
Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no
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