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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Jeg har i dag vært på hyggelig peismøte hos Alv og vi har
diskutert medlemsutvikling. Nye komiteer tar fatt på et nytt
år og Rotaryhjulet snurrer videre.
Det har skjedd flere positive ting i Holmestrand Rotaryklubb i det siste. Den første saken er jeg er stolt av: Vi har
svart på oppfordringen om å bidra til kampanjen mot Polio,
og styret har besluttet å gi kr 500,- pr medlem til Polio Plus
fordelt på de neste tre årene. Vår vanlige klubbdrift gir rom
for dette uten ekstra innbetalinger.
Den andre saken kommer til å prege klubben fra nå og
ut august. Vi skal som de fleste har fått vite, være vertskap
for 12 ungdommer fra 11 land i Europa på Roundtrip i Norge.
Vi har ansvaret i dagene 16.-21. August. Serviceprosjektkomiteen med Espen i spissen er godt i gang med planleggingen. Vertsfamiliene er klare og jeg er sikker på at alle
brikkene vil komme på plass i ukene fremover. Her er det
behov for at alle stiller opp og bidrar. Da kommer vi til å
oppleve besøket som en glede og sitte igjen med en positiv
følelse, og ungdommene kommer til å få en opplevelse de vil
huske resten av livet.
Siden dette er mitt siste presidentens hjørne vil jeg si at
det har vært lett å være president i 2008/09. Takk til alle
som har bidratt, spesielt til Magne med alle programmene,
Olav med månedsbrevene, Arne Johan og møte/kamerat,
Reidar for orden i papirene, Øivind for økonomien, SMS og
web-Bjørn, Ivar Jon for pressehåndtering, Uganda-Øistein
og til slutt Espen og Jan som har tatt tak i Roundtrip’en.
God sommer!

Bill & Melinda Gates
Foundation har gitt
ytterligere
$255 millioner
til utryddelse
av polio.

Med Rotary hilsen Lars

"Rotary has
inspired my
personal
commitment"
Bill Gates

Service
Above
Self

GSE 2290 HOLMESTRAND
Referat fra SERVICEPROSJEKTKOMITEEN mandag 18.05.09
Tilstede:Ole Herman, Erik, Johan S, Johan Henrik og Espen
HOVEDOPPGAVE - besøk av 12 ungdommer fra 16. til 21. august.
En ansvarlig "koordinator" for hver dag som trekker inn de resursene
som er nødvendige for å kunne gjennomføre programmet denne dagen.
Når det gjelder overnatting så ser det ut til å ordne seg. Status pr i dag er
at vi mangler "husly" for to personer. Jan vår nye president har her "stått
på" og har denne oversikten.
Dagens GSE program starter kl 0900 med reise ut fra husene ca 0830
SØNDAG 16. August
Vertsfamiliene henter "sine" på Torp. Tidspunkt m.m. får vi snart fra GSE
2290. Det legges opp til en "familiekveld" resten av denne dagen.
MANDAG 17. August - Koordinator: Ole Herman
Program: Byvandring, Ordfører besøk, Breimyrbakken, Hydro, Jarlsberg
Avis, Langøya. Mulighet for en "sponset" lunch/middag fra en bedrift?
På kvelden legges det opp til besøk i vår Rotary klubb. Presentasjon av
klubben vår og mulighet for ungdommene til å fortelle litt om seg selv.
TIRSDAG 18. August - Koordinator: Øistein
Program: Bygdøy, Frognerparken, Opera, Akershus, Slottet, Stortinget,
tid for shopping. Mulighet for en "sponset" lunch/middag fra en bedrift?
Transport: Enten minibuss (pris?) eller privatbiler.
ONSDAG 19. August - Koordinator: Espen
Program: Sjø og seiling. Bading på Dulpen. Tar med mat i båtene som
lunch. Seiler, går i land på en øy, bader m.m. Bruker seilerhuset som
"base" denne dagen. Deltakelse på "onsdagsseilasen". Fordeler ungdommene på forskjellige båter. Etter seilasen: grilling på seilerhuset.
TORSDAG 20. August - Koordinator: Erik
Program: Marine museum (Ubåt: Svein Otto) Borrehaugene/Midgard Uteaktivitet, natursti, bading, spasertur Borre kirke til Åsgårdstrand, besøk
og bespisning på GE v/ Jan
FREDAG 21. August
Avreise til Skien med tog/biler. Avtale med Skien Rotary Klubb.
ANNET som ble tatt opp på komitemøtet:
Vedr. nye medlemmer så etterlyste Johan behovet for en aktiv bruk av
"klassifikasjonsprinsippet". Flere sa seg enig i dette, men pr i dag mangler vi i det hele tatt aktuelle medlemskandidater.
Referent: Espen

THE POLIO ERADICTION EFFORTS
The world would not be where it is without Rotary, and it
won´t get where it needs to go without Rotary, sa Bill Gates.
Totalt har Rotary med samarbeidspartnere brukt 4 milliarder på Polio Plus, og polio er nå nesten utryddet verden over.

Holmestrand 19.05.09

Mennesker tåler langt bedre at
man berøver dem deres penger
enn deres illusjoner
Tennessee Williams

ROTARY 2008-2009

Make Dreams Real

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

REFERAT fra STYREMØTE 4. mai 09
1. Æresnysgjerrig - Utdeling av årets pris ble bestemt.
2. Rekruttering av nye medlemmer.
Medlemskomiteens formann sørger for å lage en oppdatert oversikt over aktuelle kandidater til neste styremøte.
4. Forespørsel fra Guvernøren om ekstra Polio Plus bidrag.
Styret vedtok ekstra bidrag som finansieres av klubbkassen med kr. 500,- pr. medlem fordelt på 3 år.
5. Vi har mottatt diverse søknader om økonomisk støtte fra
enkeltpersoner og foreninger. Søknadene avslås med
begrunnelse i vår støtte til våre internasjonale prosjekter.
b. Round Trip - GSE (Group Study Exchange)
Vår klubb skal ta imot 12 ungdommer fra 16. til 21.
august. Dette planlegges av vår utmerkede serviceprosjektkomite ved Erik, Jan og Espen.
NB! Referat noe avkortet. Navn på prisvinner oppgis
ikke her av naturlige grunner.
Reidar Setnes sekretær og referent

Den beste måten å få et arbeid til
å virke vanskelig på, er å utsette det
Winston Churchill

Fødselsdager i JUNI
01.
18.
26.
28.
29.

Arne Martin Huseby...............62 år
Tobias Brodtkorb................... 51 år
Terje Karlsen......................... 50 år
Helge Kristensen.................... 71 år
Runar Farnes........................ 54 år

Fødselsdager i JULI
06. Holmestrand Rotary Klubb.... 60 år
29. Alv Smith Johansen............... 53 år

VI GRATULERER
President 2008-2009 Lars Tveito,
tel 992 82 320 e-mail: lars.tv@tele2.no
Sekretær Reidar Setnes,
tel 996 31 519 e-mail: reid-set@online.no
Programkomiteen Magne Aven,
tel 930 11 992 e-mail: maaven@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46 852 e-mail: olav@limaco.no

MØTEPROGRAM JUNI 2009
Mandag 01. MØTEFRI (2. pinsedag)
Mandag 08. BEDRIFTSBESØK hos Vizada Networks As
ved adm.dir. Steffano Vittor. Vi møter opp i
lokalene deres i Kullboden kl. 19oo.
Referent

: Einar G Løken

Mandag 15. MODERNE OLJEPRODUKSJON - foredrag
ved adm. direktør i Kanfa, Aslak Hjelde.
Intro ved Arne Martin Huseby
Referent

: Timmy Breen Nilsen

NB! STYREMØTE med gammelt og nytt styre rett etter
klubbmøtet. SERVICEPROSJEKTKOMITEEN har møte før
vårt møte for å planlegge roundtrip´n i august
Mandag 22. BÅTTUR med DAMER - reker og godt drikke
Oppmøte ved Kullboden kl. 19oo
NB! Det blir båttur uansett vær.....
Referent

: Hans-Arne Risnes

Mandag 29. Møte avholdes på ØDEGÅRDBUA
PRESIDENTSKIFTE - Generalforsamling
seksjon B - SPISEAFTEN. Husk sjafør!!!
Referent

: Svein Otto Schjerven

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no

INGEN MØTER I JULI!
FREMMØTE i APRIL - 70,9%
MÅNEDSBREV 6/7-2009 ER SPONSET AV:

Holmestrand Trykk & Kopi AS
Trykkeri - Kontormaskiner - Rekvisita
Vi lager rimlige visittkort i farger med DIGITALTRYKK!
Telefon 33 05 33 20

Fax: 33 05 24 44

E-post: htk@htk.no.

