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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotary venner!
Takk for det gamle året og et RIKTIG GODT NYTT ÅR til
deg og dine. Ja nå er det på'n igjen med et nytt år, nye
muligheter og utfordringer.
Det viser seg at det virkelig nytter når vi løfter i flokk.
Det viste vi i forbindelse med vår hyggelige juleavslutning
den 17. desember da vi ved god hjelp av Øistein og Jan pluss
alle oss andre greide å få inn hele kr. 29.570.- til vårt Uganda
prosjekt. Dette står det respekt av. Jeg synes virkelig vi
denne gangen viste Rotary Shares i praksis. Takk alle som
bidro og takk for en hyggelig fest og mange gode historier.
Rotary´s øverste leder RI-president Wilf Wilkinsons uttaler følgende ved nyttårsskiftet:
Rotary er og skal være en stor familie. Rotaryfamilien
blir kanskje mindre viktig når vi ser den på bakgrunn av og
i forhold til verdens enorme behov for mat og rent vann.
Som Rotarianere ønsker vi jo å hjelpe overalt, og finne dem
som trenger oss. En Rotarianer setter ikke seg selv i høgsetet.
Som Rotarianere har vi et overordnet ansvar for at
Rotary's gode arbeid ikke stopper opp med oss. Rotary gjør
så mye som er viktig og som betyr så mye på så mange
måter; Vi skaffer vann til de tørste, mat til de som sulter,
medisinsk hjelp til fattige og syke, utdannelse og skolemateriell, og dette har vi gjort i mer enn etthundre år nå.
Men hvis vi ikke fokuserer på annet enn å redde å bevare liv, ville vår organisasjon neppe få et langt liv. Vi må
også opprettholde infrastrukturen som gjør vår innsats
mulig, - våre medlemmer, våre klubber, og fremtidens klubbmedlemmer.
Vår "familie" er sterk fordi den er nær, og fordi den knytter nye bånd. Vi må se til at Rotary fortsetter å vokse, i alle
grener av familietreet. La oss alltid holde utkikk etter kvalifiserte kvinner og menn som nye medlemmer i vår klubb.

Service
Above
Self

REFERAT FRA STYREMØTE 10.12.07.
Til stede: Bjørn, Øivind, Øistein, Jan, Espen, Magne, Lars,
Olav, Einar, Hans-Arne
Sak.1: Komitestruktur - Omorganisering
Lars (incoming) har følgende forslag til ny komitestruktur:
✔ Programkomite (som i dag)
✔ Møte- og Kameratskapskomite (som i dag)
✔ Medlemskomite (ny)
✔ Kommunikasjonskomitee (ny)
✔ Service- og Prosjektkomitee (ny)
Dette betyr at strukturen vil bestå av 5 faste komiteer fra
klubbåret 2008/2009. Klubbens vedtekter må endres.'
Sak.2: Utdeling av "æres" Nysgjerrig år 2008
Styret er positive til utdeling av "dame" og legger vekt på at
prisen skal henge høyt.
✔ Klare statutter for tildeling må utarbeides
✔ Prisen må gjelde for fremragende og uegennyttig innsats
til fordel og nytte for Holmestrands by og innbyggere
✔ Prisen kan utdeles enkeltpersoner, lag og foreninger
✔ Styret beslutter hvem utmerkelsen skal tildeles
✔ Prisen behøver ikke å være noen årlig tildeling. Det viktigste er at prisen går til en verdig mottaker.
Som symbol på den takknemlighet en gjennom prisutdelingen ønsker å tildele en person eller forening tildeles
bronsestatuetter av Nysgjerrig (eller damene til Rotary som
Presidenten ynder å kalle de). Verdien er ca. kr. 30.000,-.
Prisen søkes utdelt i tilknytning til et arrangement av almen interesse (eks Kulturfestival el.) Dette for å oppnå mest
mulig publisitet for den verdige mottaker og selvfølgelig at
initiativtaker og utdeler blir lagt merke til.
Sak.3: Økonomi
Øivind la frem regnskap pr. 10.12.07. Regnskapet viste
overskudd på kr. 8.556,-. Det er fortsatt 5-6 ubetalte kontingenter. Klubbens økonomiske situasjon er tilfredsstillende.

Rotary hilsen Bjørn
Sak.4: Eventuelt:

KUNNE VÆRT SAGT
OM ROTARY OGSÅ.....
...et levende engasjement er en forutsetning for vekst
...tilhørighet er en betingelse for utvikling
...det å bevare, er like viktig som å forandre

OGSÅ DENNE GANG sender vi en takk til presidenten og Terje K for at vi fikk ha vår trivelige julesammenkomst
i GALLERIET, Kvartal Langgaten. En særdeles hyggelig aften omgitt av kunst, rikelig med gløgg, god julemat toppet
med rikelig inntak av øl og aquavit. En takk også til Runar
i spissen for Møte & Kameratskap for et vel gjennomført
arrangement. (Olav red.)

a. Sosiale arrangement
Jan fremmet forslag om "gourmetaften" for Rotarys medlemmer med Sven som kokk (les 5 retters middag).
b. Programopplegg
Magne foreslo å fortsette med: "Provoserende innlegg til debatt - Egoforedrag/Nytt fra mitt yrke, hver måned. Minst
ett bedriftsbesøk og to peismøter i året. Fortsette med båttur og juleavslutning. Fortsatt møtefri i deler av Juli.
c. Bedriftsbesøk/sosial utflukt
Det jobbes videre med besøk på Aass Bryggeri i Drammen.
Aktuelt tidspunkt er februar 2008.
Hans-Arne (sekretær)

FREKT og FRISKT på ærverdige DRAMMEN TEATER
Vi hadde en trivelig lørdagsaften den 6. desember. Full buss,
45 Rotarianere og respektive deltok. En 10-er til Erik for
tilretteleggelse og utførelse.

ROTARY 2007-2008

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

MANNEN ER SKYLD I
.....NESTEN ALT
Alle typer lovbrudd (etterforskede)
Vold mot offentlig tjenesteperson
Grove narkotika forbrytelser
Dokumentforfalskning
Seksualforbrytelser
Legemsbeskadigelse og drap
Tyveri
Nasking
Ran
Heleri
Promillekjøring
Bedrageri
Dømt til ubetinget fengsel

Menn
83%
82%
90%
79%
99%
88%
86%
55%
95%
86%
86%
69%

Kvinner
17%
18%
10%
21%
1%
12%
14%
45%
5%
14%
14%
31%

92%

8%

SKAL VI TA ET TAK IGJEN ? ? ?
Vi er pd 44 medlemmer i Holmestrand Rotary Klubb.
Gjennomsnittalderen er 58 år (64 år på landsbasis).
Vi har ledige kvalifikasjoner og ønsker flere yrkesgrupper representert. Har du noen spennende personer i din
omgangskrets som kunne passe inn i klubben?
Espen info@e-andresen-as.no (formann i klassifikasjonskomiteen) tar gjerne i mot ditt forslag.

MØTEPROGRAM - JANUAR 08
Mandag 07. 3-MINUTT ved Espen Andresen
SEILFORENINGEN ORIENTERER om hva
de gjør for for barn og ungdom
ved Arve Brun Olsen og Tobias Brodtkorb
Ansvarlig : Samfunnstjenesten
Referent : Arne Martin Huseby
Mandag 14. 3-MINUTT ved Hans Petter Harestad
NYTT FRA MITT YRKE ved Lars Tveito
Ansvarlig : Yrkestjenesten
Referent : Ulf Sundling
Mandag 21. NORFUNN - FORRETNING eller BISTAND?
v/investeringsanalytiker Kristoffer Beer Urheim
Ansvarlig : Internasjonal Tjeneste
Referent : Einar Gabriel Løken
Mandag 28. 3-MINUTT ved Håkon Fæste
PROVOSERENDE INNLEGG TIL DEBATT
ved Amund Rudlang
Referent: Ivar Jon Tunheim
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

Fødselsdager i JANUAR
04. Jan Sollid.............................. 59 år
13. Sven Halvorsen...................... 43 år

VI GRATULERER!
President 2007-2008 Bjørn Nymoen,
tel 922 06770 e-mail: bnymoen@h-nett.no

Fremmøte i OKTOBER - 62%
Fremmøte i NOVEMBER - 69,1%
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Sekretær Hans-Arne Risnes,
tel 907 78744 e-mail: hans-arne@merkur-regnskap.no

30 medarbeidere
ISO sertifisert

Programkomiteen Magne Aven,
tel 930 11992 e-mail: maaven@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: olav@limaco.no
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