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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner
Denne gang vil jeg bruke hjørnet til å fortelle litt fra mitt
yrke, litt om situasjonen i medisinsk industri våren 2010.
Optimismen er tilbake, salgsteamene verden rundt høyner sine salgsanslag. Markedssjefen i Europa er skeptisk
av natur og har hele vinteren hatt en kritisk holdning, han
har ment at Europa vil trenge to år før det blir full fart igjen.
Han ser ut til å få rett, globalt ser vi nå 15-20% vekst.
Ultralydprodukter er hovedsaklig elektronikk. Når verden går inn i en kjempekrise som i 08-09, når konsum- og
bilelektronikk reduseres med 70% - da må store komponentfabrikker legges ned. Når så markedet våkner igjen skal
plutselig alle ha komponenter, men 30% av fabrikkene er
borte. Så i kjølvannet av etterkrigstidens verste finanskrise
kjørte vi rett inn i etterkrigstidens største mankokrise. Mens
vi i november kunne få levert komponenter på 2-3 ukers
levering er ledetidene nå ofte oppe i 20 uker. Alle kjemper
om å skaffe seg komponenter og prisene stiger.
Ved påsketider i år gikk en av våre mest kritiske leverandører konkurs. Vårt eneste alternativ på kort sikt har vært
å få denne virksomheten i Belgia på fote igjen. En global
produsent har overtatt, virksomheten er igang igjen, nøkkelfolk ansatt, sertifikater og godkjenninger i orden. Og så
kommer den virkelige jobben: å få leverandørene som har
tapt penger på konkursen til å levere varer til den samme
virksomheten uten å få oppgjør for tidligere leveranser. Og
varene må leveres raskt, neste uke - - - og vanlig leveringstid er nå gått opp til 20 uker.
Ordrene strømmer inn, sykehus må vente på leveranse
av viktig medisinsk utstyr fordi en produsent i Belgia ikke
klarer å skaffe komponenter til sin produksjon. Finansfolk
og ledelsen på alle nivåer hos oss maser på leveranser. Vi
setter inn all vår ekspertise for å hjelpe leverandøren i Belgia,
varene begynner å flyte igjen, men så får vi først en askesky,
deretter en transportstreik rett i fanget. Livet er herlig!
Presidenten har med andre ord hatt det temmelig travelt
i det siste, det ble skikkelig hett for oss lenge før sommervarmen kom til Holmestrand.
Et lite lyspunkt: jeg oppdaget at min kollega i India også er
Rotarianer. Plutselig har vi et annet bånd som holder oss
sammen, et bånd som nok overlever de fleste kortsiktige kriser.
Med Rotary hilsen - Jan

ROTARY I JARLSBERG AVIS IGJEN
Vårt presseinnspill om innsats med Shelterbox for Haiti ble
viet spalteplass i Jarlsberg avis s. 7, den 15. mai.

Det finnes tre sannheter:
Din sannhet, min sannhet og den
virkelige sannheten

NYTT MEDLEM - Vi er nå 43 i HRK
Per Halvor Rønningen (48 år) ble seremonielt tatt opp som
medlem under møtet 3. mai. Han leder til daglig selskapet
VACON. Rønningen takket for tilliten og signaliserte selv
forventninger. På bildet hilses vårt ferskeste klubbmedlem
velkommen av president Jan Sollid; sekr. Kaj Haagensen
(t.h.) og promotør Alv Smith Johansen (t.v.).

OVERTIDSREKORD
Da If s kommunikasjonsdirektør Jack Frostad foredro
om forsikring 19. april, ble
interessefaktoren høy. Den
programmerte møtetimen vår
pleier vi disiplinert å holde,
men denne gang dro møtet
ut. Forlengelsen avstedkom
ingen innsigelser - bare stadig nye spørsmål og svar.
Møteklokka tikket seg i mål
først nærmere tre kvarter på
”overtid”. Rekord?

RIK Vestfold-Fauna
Viltforvalter Arne Christian
Geving (foto) åpnet 26. april
forsamlingens øyne for hvor
mangfoldig Vestfolds fauna
er. Rikt dyreliv og gode jaktmuligheter avhenger av gode
forutsetninger. Systematisk
og langsiktig viltforvaltning er
nødvendig. Både viltet og forvaltningen møter mange utfordringer. Vår tids høytrafikkerte ferdselsårer representerer ett av flere problemområder, men økt kunnskap
og innsikt åpner for stadig
nye og bedre løsninger,
poengterte Geving.
Tekst og bilder (ovenfor) innsendt av Ivar Jon

ROTARY 2009-2010

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

Audiovisuelt QUIZ

MØTEPROGRAM - JUNI 2010

På seilerhuset ble
det 3. mai tid til
både
for melt
medlemsopptak,
ufor mell sosial
hygge, pizza supplert med godt
drikke og trippel
Quizkonkurranse.
Morsomt
ble
sjokoladerebusene
og populære de tilTekst/bilde av
hørende premiene.
Ivar Jon
Engasjerende!
Å gjenkjenne steder i Holmestrand ut fra miniatyrbilder er
ikke helt enkelt. De tilstedeværende fikk brynt seg! Quizerne
klarte likevel imponerende mange riktige svar. Gøy!
Under den musikalske quiz-bolken ble melodier som spente
over 8 ti-år (!) - fra 1940-tallet og frem til vår tid, alle gjenkjent. Forsamlingen besvarte tilhørende spørsmål lystig og
kompetent, tett opp mot full score. Minnerikt!
(Bildet viser - Einar og Johan i Intens Quizzzzzzing!)

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

Arne Martin Huseby...............63
Tobias Brodtkorb................... 52
Terje Karlsen......................... 51
Helge Kristensen.................... 72
Runar Farnes........................ 55

år
år
år
år
år

Mandag 07. KAN DATAVIRUS FORÅRSAKE EN
ELEKTRONISK PANDEMI? Om datarisiko
og datasikkerhet ved Vice President Marketing
and Business Development, Norman Data
Defense: Audun Lødemel. Intro av Ivar Jon.
Referent

: Amund Rudlang

Mandag 14. 3-MINUTT ROTARY av Espen Andresen
MARITIMT TEMA ved KAJ
Referent

: Ole Herman Nordby

Mandag 21. SEILERHUSET - PRESIDENTSKIFTE
Generalforsamling seksjon B - SPISEAFTEN
(pent antrekk)
Ansvarlig : Møte og Kameratskapskomiteen
Referent

: Magne Aven

Mandag 28. BÅTTUR med ledsager. Oppmøte på brygga.
Ansvarlig : Møte og Kameratskapskomiteen
Referent

: Arne Johan Bu

INGEN MØTER I JULI
GOD SOMMER!
FREMMØTE i APRIL 60,2%

Fødselsdager i JULI
06. Holmestrand Rotary Klubb.....61 år
29. Alv Smith Johansen............... 54 år

VI GRATULERER
President 2009-2010 Jan Sollid,
tel 93 21 56 33 e-mail: jan.sollid@med.ge.com
Sekretær Kaj Haagensen,
tel 909 28 751 e-mail: kajha@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

Jo høyere du jobber,
jo nærmere himmelen er du
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