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PRESIDENTENS HJØRNE
Rotary hjulet har snart gjort en ny omdreining. Terje A
og det nye styret er i full gang med å forberede neste år.
Jeg vil minne komiteformennene om å gjøre protokollene klare for overlevering på generalforsamlingen den 17.
juni (mrk. datoen).
Vi har hatt mange interessante program i året som har
gått, både interne og eksterne krefter. Jeg vil takke de som
har hatt ansvaret for disse. Ikke minst har foredrag og program blant våre egne medlemmer vært bra. Jeg tror vi kan
utnytte interne ressurser enda mer.
I løpet av året har dessverre noen av medlemmene blitt
rammet av sykdom, og ett av medlemmene Frode har gått
bort. Men det er godt å ha Per tilbake i klubben som før.
Vi hadde som mål å ta opp 3 nye medlemmer og opprettholde medlemstallet på 52. Vi har ikke klart det første målet, men ved opptakene av Rolf og Kaj er vi nå 53 medlemmer ved utgangen av dette Rotary året.
Det er tid for meg til å trekke meg tilbake og takke styret,
komiteformenn, kasserer, sekretær og alle andre som har
bidratt i året som har gått, og samtidig ønske nye krefter til
lykke med kommende Rotary år.

Med Rotaryhilsen - Ole Johan
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CONVENTION
Det er litt av en Rotary begivenhet som finner sted i Barcelona nå i
juni. Foruten RI-president King,
kommer også Mikhail Gorbachev.
Entertaineren Jerry Lewis vil bli
honorert for sitt omfattende humanitære arbeide blant barn og funksjonshemmede. Han vil også holde
en 40-minutters konsert på avslutningsdagen.
Et av høydepunktene på denne internasjonale samlingen er flaggsermonien med alle Rotaryland og geografiske
områder. Nytt tilskudd av året er De Forenede Arabiske
Emirater. Rotary Club of Dubai ble chartered 3. mars i år.
Dermed er Rotary representert i 163 land verden over.

Dont question your wife´s
judgement Look whom she married

COGNAC
- det mest avanserte brennevin som finnes

VIKTIG BESKJED TIL ALLE KOMITEFORMENN!

HUSK PROTOKOLLENE
mine herrer
Ha gjerne klart et lite muntlig
resymé om aktiviteten i din komite
når protokollen høytidelig skal
overrekkes på møtet den 17. juni.
Kom gjerne litt "pen i tøyet",
husk at det er spiseaften i resturanten etter møtet.

JUNI måned i ROTARY
I min (Olav) "gamle" håndbok for presidenter og sekretærer står det følgende som må passes på:
a. 15. juni purres "etternølere" for 1/2-års kontigent
b. Få årets regnskap fra kasserer i revidert stand
c. Få neste års budsjett fra innkommende president
d. Avslutt skriving av årsmelding og distribuer denne
e. Forbered årsmøtet og skriv ut nye medlemskort
f. Samle inn alle komiteprotokoller
g. Sjekk at alle klubbens eiendeler er tilstede
h. Avslutt arbeidet med informasjon til ny sekretær

Nordmenn har bidratt til cognacens historie i mer enn
400 år, både som produsenter og konsumenter. Norge har
hatt handelsforbindelser med Cognac-distriktet helt siden
vi handlet salt der i middelalderen, og cognacen har vært i
Norge helt siden man begynte å lage den for 400 år siden.
I 1922 fantes det 81 forskjellige cognacer i Norge - solgt
som medisin på apoteket.
Nordmenn som Rustad, Braastad, Larsen, og ikke minst
Bache Gabrielsen dro til Cognac og lærte at ekte cognac
skal lages i spesielle franske distrikt, gjæres etter tradisjonell fransk metode, destilleres i to omganger i alambic
charentais, og siden lagres i minst to år - vedtatt ved fransk
lov - på eikefat fra Limousineskogen .
Norge er det eneste landet i verden hvor cognacsalget
øker. I følge tall fra vinmonopolet drikker nordmenn over
én million liter cognac hvert år. De 20 prosentene av befolkningen som bor lengst nord, står for hele 40 prosent av
cognac forbruket vårt. Klimaet forklarer kanskje nordmenns
behov for varmene dråper. Nordmenn drikker også cognac
ublandet til kaffen, mens asiatene tilsetter vann og drikker
den som longdrink. Cognac nytes best som avslutning av
middagen, eller som "jaktdrink" på innerlommen - men det
bør vi kanskje ikke snakke så høyt om.
Nordmenn er blitt mer oppmerksomme på de ulike
cognackvalitetene, og de norskættede cognacene er de mest
populære. En rekke cognacer har nemlig norske etablerere
eller næringsinteresser i ryggen.
Det er absolutt et element av patriotisme i nordmenns
valg av cognac, sier ekspertene.
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RI presidenten har ordet
- hvorfor gå med i ROTARY

Møteprogram JUNI 2002

Vennskap: Et grunnleggende behov - Rotary tilfredsstiller behovet for venner, kameratskap og sosial aktivitet.

Mandag 03. INTERNASJONAL VIRKSOMHET
- marked og muligheter.
Ved Christian Omholt fra Alcatel Space
Ansvarlig: Internasjonal Komite

Utvikling/lederegenskaper: Rotary er en organisasjon
som består av ledere og suksessrike mennesker. Å gjøre
tjeneste i Rotary, svarer til lederutdannelse.
Verdensborger: Det finnes ikke mange steder i verden
hvor det ikke er en Rotary Klubb. Det gir deg venner og
bekjentskaper.
Familieprogram: Rotary tilbyr et av ver dens største
ungdomsutvekslingsprogrammer.
Prestisje: Rotary er verdens eldste og mest prestisjefylte
serviceorganisasjon. Blant medlemmene finnes ledere i
ansvarsfulle stillinger, personer som tar beslutninger og er
meningsdannende.
Ingen ritualer: Rotary har ikke noe hemmelig håndtrykk,
ingen skjult dagsorden og ingen ritualer. Det er en åpen
sammenslutning av menn og kvinner, som er overbeviste
om verdien av å hjelpe hverandre.

Det er hyggelig og være betydningsfull - men det er enda mer
betydningsfullt å være hyggelig

Ar ne Martin Huseby..........55
Steinar Jørgensen............. 62
Tobias Brodtkorp.............. 44
Terje Karlsen.................... 43
Helge Kristensen............... 64

Mandag 10. UTVIKLINGEN i norsk dagligvarehandel
Ved Per Erik Burud
Ansvarlig: Samfunnskomiteen
Referent: Lars Tveito
Mandag 17. Generalforsamling - PRESIDENTSKIFTE
NB! Husk protokolloverrekkelse.
SPISEAFTEN
Referent: Hans Petter Harestad
Mandag 24. BÅTTUR med damer.
Avreise 19oo presis fra brygga v/Kullboden
Kr. 150/person. Reker med passende
drikke og tilbehør serveres.
Påmelding til Einar G Løken.
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Ole Hermann Nordby
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.

Fødselsdager i JUNI
01.
12.
18.
26.
28.

Referent: Magne Aven
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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.

Fremmøtestatistikk for april - 70,67 %

VI GRATULERER!
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