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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Så er vi halvveis i mitt president år, og julemøtet vårt
ble en flott avslutning på året som er gått. Ny rekord for
lotteriet på Ødegårdbua med over 10.000,- kronertitusen.
Stor takk til dere som var med å gi. Jeg tror vi var 26 medlemmer + Beint + reflektant på festen, så dere gravde dypt i
lommene denne gangen. Det ble ny rekord i antall fremmøtte på et sosialt arrangement, i alle fall i min tid i Rotary.
Ekstra hyggelig var det og å ha med en ny reflektant.
For dere som gikk glipp av et veldig trivelig møte, i dobbelt
forstand, så heter han Olav Grande, tidligere leder av VESAR,
men tidligere i år overtok han som rådmann i Sande. Bosatt
i Holmestrand. Håper han vil trives hos oss. I så fall et flott
tilskudd til klubben. Og gjennomsnittalderen vil gå ned!!
Velkommen skal du være.

ET LITE TILBAKEBLIKK.....
Ivar Jon har hatt et "lite datacrash" men har allikevel klart
å få fram bilder fra vår "nattlige" omvisning på Jernbaneverket ved Sjøskogen den. Takk til Torstein og svigerdatter
Hanne Wiig Sagen som ordnet det hele.

Hanne og Torstein ledet

omvisningen

I skrivende stund har vi knapt nok penger til å sende
en person på RYLA. Budsjett er satt opp for våren 2012.

REFLEKTERT og VELBERETTET var
tilbakeblikket Håkon hadde på egen løpebane 5. desember. Veiledningstjenesten for
landbruket ble trukket frem som yrkesmessig hovedvirkefelt, men med spenn og
supplementer. Jobb og interesser ledet livsruta innom nasjonale som internasjonale
lokasjoner. Og stadig er Håkon aktiv, senest som rådgiver
for Vegvesenet. Lokalpolitisk arbeid, opphold i Afrika og engasjement for Foreningen Norden er andre eksempler på at
livets vinder blåser så vide. En fin overgang etter Kajs forutgående “3-minutter” om seileskapader i Volvo Ocean Race.

Januar utgaven av månedsbrevet blir det siste dere får
fra Olav på papir. Fra og med februar utgaven blir brevet
bare tilgjengelig på nett og kan enkelt lastes ned på vår
hjemmeside. Vi sparer noen tusen på det, og forhåpentlig
blir det litt mindre arbeid på Olav. Han gjør jammen nok!
For de som ikke er på nett ordner vi det på annen måte.

12. desember var det TID FOR SELVINNSIKT. Klubbens
driftsrammer og ambisjoner ble drøftet. Styret varmet opp
med samme tema i forkant. Bl.a. er endret, ukentlig møtetidspunkt blitt et ektefødt barn av disse drøftelsene. Vi håper og tror at gjennomgangen - som fornyelsen - styrker
grunnmuren vi står på.

Cirka halvparten av medlemmene møtte på "økonomimøtet". Vi kunne godt vært flere, men etter det som kom
frem, og i følge den generelle innstillingen blant medlemmene, så bestemte styret at: For å få opp "egenkapitalen"
må vi ha en ekstra innbetaling ved siden av kontingenten i
januar på kr. 500,-. Vi har lite penger i kassen, alt for lite til
å drive en klubb som vår, sier Ole Herman.

Møtedag og tidspunkt vil bli forandret fra første møtet
i februar, dvs 7. februar 2012. Jeg har ikke fått info om at
noen er helt imot forandringen, mens flere ønsker en rask
flytting. Det har styret tatt konsekvensen av. Samme sted,
men TIRSDAG klokken 20oo - TYVENULLNULL.
Litt info om Rotary`s sommerleirer for ungdom. De
er åpne for egne barn/barnebarn, venner av disse og andre
bekjente. Alder 15-24 år. Varighet normalt 14 dager. De
fleste er gratis for deltakerne, men utgifter til reise, forsikring og lommepenger må deltakeren dekke selv, altså ingen
kostnader for klubben. De forskjellige leirene blir presentert fra januar til april, totalt ca. 80 leire med forskjellige
tema, som seiling, dykking, kultur, sykling etc. De forskjellige tilbudene blir lagt ut på www.rotary.no så snart opplysningene foreligger. Den som får plass på en sommerleir
må selv betale kr. 1000,- i gebyr. Det er ikke gebyr for å
sende inn søknad. 17 ungdommer fra vårt distrikt 2290,
reiste ut i fjor. Er det noen der ute som er interessert, gi
meg et vink så får du mere informasjon.
Til avslutning litt om RYLA. Vi har fått inn forslag på to
kandidater. Om det er flere så ikke drøy for lenge.
Et GODT NYTT ÅR til dere alle
Med Rotary hilsen Tor

Jan og Øistein i fint driv under
loddsalget og auksjonen på "bua"

Mye "humring" og god
latter når Beint "forrettet"

JULEBESPISNING og LOTTERI fant sted i kjent stil 19.
desember. Fremmøtet ble veldig bra. Deilig julemat samt
godt drikke til, tilleggskrydret med muntre historier - dels
av poetisk slag - og med betimelige julerefleksjoner som tidligere medlem og spesielt invitert gjest Beint Saaghus ivaretok, sikret også julestemning. Vi – og ny reflektant - hygget
oss! Og Øistein kunne melde om rekordloddsalg til støtte
for vårt Uganda-engasjement.
Stor takk til Øistein for "hei å hå ei flaske med rom" pluss
"asalier" i massevis til utloddning og auksjon.
Takk også til Tom og Møte & Kameratskap for en flott kveld.

.....OG SÅ SENKET JULEFREDEN SEG.

ROTARY 2011-2012

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

MED RYGGEN MOT VEGGEN.....

Møteprogram JANUAR 2012

"FREMSKRITTET" og ØKONOMIEN tar også Holmestrand
Rotary Klubb. Det er ikke bare kommuner, sykehus og eldreomsorgen som har dårlig råd. Vi må også spare penger. Dette
er SISTE MÅNEDSBREV PÅ PAPIR! Fra neste nummer
(februar) laster du ned månedsbrevet på vår hjemmeside
www.holmestrand.rotary.no

Mandag 02. 3-MINUTT ved Espen Andresen
NYTT FRA MITT YRKE
ved Svein Otto Schjerven

PÅMINNELSE...

Mandag 09. DEN NYE BÅTHAVNA
ved Hans Narverud

Rotary Youth Leadership - RYLA er et tilbud til ungdom i
aldersgruppen 18-24 år. Programmet gir ungdom med lederegenskaper en innføring i hva lederskap omfatter. Opplæring skjer gjennom foredrag og diskusjoner over 3-4 dager i
forbindelse med en weekend. Flere opplysninger får du ved
å gå inn på www.rotary.no (klikk på Stipend og Ungdom).

SOMMERLEIRE - se "hjørnet" til presidenten for info.

NY MØTEDAG og TIDSPUNKT.....
fra februar måned vil møtene bli flyttet til TIRSDAGER
kl. 20oo. Altså tirsdag 7. februar møter alle kl. 20oo.
NY DAG - NY TID, men samme sted, på Hotellet...
....men først har vi januar måned og da vil vi at alle skal
møte, også de som ikke har vært her på en stund. Husk i
Rotary har vi både MØTERETT og MØTEPLIKT.

FREMMØTE i NOVEMBER 58,9 %
Fødselsdager i JANUAR
04. Jan Sollid.............................. 63 år
10. Hans Johan Kjølsrød............. 61 år
13. Sven Halvorsen...................... 47 år

Referent

Ansvarlig
Referent

: Tom Johansen

: Torstein Sagen
: Amund Rudlang

Mandag 16. 3-MINUTT ved Bjørn Nymoen
MEDLEMSKOMITEÈN INVITERER TIL
DISKUSJONSKVELD
Ansvarlig
Referent

: Martin Westbye
: Lars Tveito

Mandag 23. VI BESØKER Y-KIRKEN
Orientering ved Edel Haukeland
Ansvarlig
Referent

: Torstein Sagen
: Alv Smith Johansen

Mandag 30. 3-MINUTT ved Ulf Sundling
3K SAMARBEIDET og annet fra KOMMUNEN
ved Alf Johan Svele
Referent

: Øistein B Larsen

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.
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