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REFERAT FRA STYREMØTE

Juni er siste måned i rotaryåret, det er tid for å ta en
liten oppsummering. Har det vært et bra år sett med
medlemmenes øyne?
Vi er 54 registrerte mannlige medlemmer i øyeblikket.
Det er omtrent så mange det er uttrykt ønske om å være –
og naturligvis er det et sterkt stigende flertall i klubben for å
bli nærmere kjent med noen unge og pene også!
Frammøte problematikken har vært drøftet både i styret
og klubben, og resultatet vil dukke opp etter hvert. Vi er og
forblir liberale i synet, men samtidig er altså fakta at det må
et nødvendig antall aktive til for å få det hele til å fungere.
Så nok en gang: kom med forslag til yngre blod.
Hva gjelder kostnaden forbundet med å være medlem
registreres at flere uttrykker at nå er den i grunnen høy
nok. Det nye styret vil nok ha i tankene blant annet å se på
kontingenten framover. Men vi kan være stolte av å ha gjennomført et løft på 500 kroner pr. medlem ifm PP i tillegg til
øvrige aktiviteter som også har krevd sitt.
Erkjennelsen av viktigheten i det sosiale element ga seg
utslag i en hyggelig fest i høst, men Årsfest i god gammel
”stiv” form avstedkom ingen enorm respons. Utfordringen
for det nye styret må bli å være litt kreative og finne former
som appellerer til så mange som mulig. En sterk oppfor dring til dere i denne forbindelse er at alle (om mulig) finner
anledning til å delta på årets båttur. Som det vil fremgå av
månedsbrevet finner den sted 16. juni med destinasjon Langøya. Der med er vi sikret tørre omgivelser uansett vær! Et
par av reisemøtene minnes jeg med stor glede som svært
hyggelige, så kom og se at det finnes et (godt) liv utenfor den
faste møteplassen også.
Så hva er konklusjonen på rotaryåret sett med mine øyne?
Stort sett er vel alt ved det gamle, noen revolusjon hadde jeg
ikke noe mål om å gjennomføre uansett og et styre reflekterer ulike meninger som finner sin kurs. Det meste har vært
hyggelig, og noe svært hyggelig. Ingen tvil om at en klubb
som Rotary gir mye, men uten egen aktiv medlemsinnsats
kan man kanskje ha like stort utbytte av å se såpeoperaer
på TV eller andre interessante påfunn. Takk for følget og
for at dere holdt ut med meg, så får vi nå rette blikket framover mot nye utfordringer og se fram til gode og innholdsrike møter i kommende r otaryår.

mandag 12. mai 2003
1. Budsjett, økonomisk status:
Situasjonen er bedre enn budsjettert. Loddsalget har
innbrakt 16.000. Klubben har 90.000 på konto hvorav
10.000 er avsatt til utvekslingsstudent.
2. Fremmøte:
Statistikk for august 02 - april 03 utarbeidet av
sekretær Jan, viser at det er bare noen få som møter
sjeldnere enn hvert 3dje møte (under 33%). Så situasjonen er slett ikke ille.
3. Prosjekt 2005:
Det arbeides med å finne et lokalt prosjekt, og
medlemmene oppfordres til å komme med forslag.
4. Eventuelt:
a. Kontigent foreslås uendret i kommende Rotaryår.
b. Søknad fra Arnstein om permisjon i 6 måneder
fra mai (jobbsituasjon) - innvilget.
c. Søknad fra Rolf om permisjon i 6 måneder fra
mai - innvilget. Rolf har byttet jobb, 50% i Porsgrunn og
50% i Sauda. Rolf stikker innom så ofte det er mulig.

Med Rotaryhilsen - Terje

Fremmøtestatistikk for april - 67 %

God moral ligger ene og alene i
hjertet

Det sies at mannen har tre stadier han tror på julenissen,
han tror ikke på julenissen,
han er julenissen

e-mail hilsen til PRESIDENTEN
fra Nils Ørum i Kabul

Hei Terje,
Flere incidenter her nede den siste tiden. Sist utenfor
US Embassy som ligger like bortenfor oss, 3 drept i skuddveksling. Når jeg kom tilbake etter tur hjem var vinduet på
rommet knust. En 122 mm rakett hadde slått ned 25 meter
bortenfor, mange ødelagte ruter, heldigvis ingen skadet.
17. mai lånte vi bil med høytalere PSYOPS og vekket de
norske med norsk musikk og champagne. Det ble satt stor
pris på. Deretter var det mottagelse hos ambassadøren om
kvelden. Var en rask tur i Dubai og Oman i forrige uke.
Oman var overraskende bra.
Håper alt står bra til med deg og dine.

Beste hilsener, Nils

PERFECT ATTENDANCE
En Rotarianer forventes å være tilstede på alle klubbens
møter dersom han ikke er forhindret pga sitt yrke, sykdom
eller annen presserende grunn.
En Rotarianer har møterett og er velkommen i enhver
Rotary klubb i verden. Erfar ne Rotarianere hevder at møteplikten blir til et møtebehov - som gir møteglede.
Møteplikten er enkel å oppfylle da møtene er på faste
dager til samme tid, og derfor enkle å programmere inn.
Begrepet Perfect Attendance innen Rotary International innebærer 100% deltakelse, og mer enn 100% kan ingen Rotarianer eller klubb oppnå.
Du kan lese mer om hva som forventes, og hva som kreves av oss i Årboken på side 51 (gule sider)
red.....
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JUNI.....er oppkalt etter den romerske gudinnen Juno,
Jupiters hustru. Jupiter er den fremste blant gudene, Juno
er gudeverdenens førstedame.
21. juni - sommersolverv er årets lengste dag, den dagen
solen står høyest på himmelen på den nordlige halvkule.
HISTORISKE HENDELSER i JUNI.....
18.6.1815: Slaget ved Waterloo. Napoleon blir slått.
22.6.1906: Kong Haakon VII og dronning Maud krones i
Nidarosdommen.
18.6.1928: Roald Amundsen omkommer under en leteaksjon
etter Nobile.
8.6.1931: Menstadslaget, det nærmeste vi har vært
borgerkrig i Norge i nyere tid.
6.6.1944: D-dagen da allierte styrker landsettes i Normandie.
25.6.1945: Opprettelsen av FN.
22.6.1958: Kong Olav V signes i Nidarosdomen.
11.6.1964: ANC-lederen Nelson Mandela får livstidsdom.
6.6.1968: Robert Kennedy blir skutt.
2.6.1970: Phillips finner store oljeforekomster på
Ekofiskfeltet - oljeeventyret er begynt.
23.6.1991: Kong Harald og dronning Sonja signes i
Nidarosdomen.
28.6.2001: Slobodan Milosovic overføres til den
internasjonale FN-domstolen i Haag.

ROTARYS GRUNNPRINSIPPER
- rotasjonsprinsippet
- klassifikasjonsprinsippet
- møteplikten

Møteprogram

JUNI

2003

Mandag 02. EIENDOMSKJØP i UTLANDET
ved Agnar Carlsen - intro ved Ole Søby
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Rolf Gustavsen
Mandag 09. MØTEFRI - 2. pinsedag
Mandag 16. BÅTTUR med damer
Avreise med Langøyskøyta kl. 19oo
Mat og drikke serveres til passende kuvertpris
Ansvarlig: Møte & Kameratskap
Referent: Tobias Brodtkorp
Mandag 23. MØTEFRI - St.Hansaften
Mandag 30. Generalforsamling - PRESIDENTSKIFTE
NB! Husk protokolloverrekkelse
SPISEAFTEN - sponset
Referent: Olav Georg Dalseth
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 JUNI

HUSK Protokolloverrekkelse
ved presidentskiftet den 30. juni.
Ha også klart et lite muntlig resymé om
aktiviteten i din komite når protokollen
skal "handes" over til påtroppende
komiteformann for 2003-2004.

01.
12.
18.
26.
28.

Arne martin Huseby..........56
Steinar Jørgensen.............63
Tobias Brodtkorp.............. 45
Terje Karlsen.................... 44
Helge Kristensen...............65

VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 5/2003 ER SPONSET AV:

Innlegg til månedsbrev nr. 07/2003 sendes redaktøren

senest mandag 23. juni:

-

Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 333 78 001 eller e-mail: olav@modellers.com
tel 333 78 000 a sentral 333 78 005 a direkte
privat 330 60412 mobil 901 46852

ADVOKATENE

Haraldsen, Bydal & Søby
MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING
STORGATEN 39, 3110 TØNSBERG
Telefon 333 58 200
Fax: 333 58 210
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