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FRA PRESIDENTEN
Kjære Rotaryvenner !
Så er det min tur til å skrive mitt siste "fra Presidenten".
Rotary-året lakker mot slutten og det er på tide å si takk for
seg som president.
Det har vært et lærerikt og spennende år som det er
for alle presidenter, tror jeg. Det har vært travelt, men spennende og motiverende. Vi har hatt mange gode medlemsmøter, og jeg har hatt god anledning til å bli bedre kjent
med egne medlemmer i Holmestrand, med andre klubbpresidenter, og med nøkkelfolkene i distrikt 2290.
Vi har også oppnådd noen historiske resultater. Dette
året har vi tatt opp våre to første kvinnelige medlemmer, og
ialt 8 nye medlemmer. Dette er simpelthen fantastisk tatt i
betraktning alle andre foreningers- og klubbers store
rekrutteringsproblemer. Vi er kanskje ikke helt enestående
innen Rotary, men helt klart en av de sterkest voksende
klubber i Distrikt 2290 og Norge.
Vi måtte riktignok dessverre registrere en utmelding
dette året, da ordføreren ikke så at han for tiden hadde tid
nok til å være aktiv i klubben.
Av mye positivt vi har fått til er omleggingen av økonomien. Beslutningen om å droppe inngangs 20-kronen, og kompensere med øket medlemskontingent, har stabilisert og styrket økonomien samt lukket kontantkassen på hotellet og
dermed unngått en tungvint og litt risikofylt prosedyre.
Det åpnet også for at vi besluttet å søke Distrikt 2290
om støtte til Holmestrand diakoniutvalgs arbeid innenfor
psykiatri og rusomsorg. En beskjeden støtte, men viktig for
å vise at vi verdsetter den enorme frivillige innsats som
diakoniutvalget utfører.
Rotaryåret avsluttes som sedvanlig med Generalforsamling seksjon B og presidentskifte, som i år krones med
formelt opptak av våre to reflektanter Otto Lagarhus og Tore
Hansen. Denne dagen 18. juni, tildeles dessuten 3 av våre
medlemmer Paul Harris Awards, den høye utmerkelsen aktive og velfortjente medlemmer kan oppnå innenfor Rotary
bevegelsen. Jeg understreker at i tillegg til disse 3, har vi
flere sterke kandidater til Paul Harris Award, så jeg håper
det nye styret kan utnevne et par også i 2013 / 2014.
Ivar Jon og hans utmerkede lag overtar nå stafettpinnen, og jeg ønsker lykke til. Som past president lover jeg
å bidra så godt jeg kan.
Jeg takker alle som har bistått meg gjennom dette året,
spesielt styret, som med stor tålmodighet, aktivitet og
initiativvilje har bidratt til å gjøre jobben mulig for meg. TAKK!
Takk også for den store oppslutningen om medlemsmøtene. Vi har de fleste månedene hatt meget god fremmøteprosent, og aktiviteten i møtene har vært upåklagelig. Peismøtene har også i år vært en suksess, med mange gode råd,
forslag og innspill til arbeidet i klubben. Noen har uttrykt
savn av mer sosial kontakt utenfor møteprogrammet, og jeg
har oppfordret til at medlemmer møtes før medlemsmøtene
eller til en prat på hotellet etter møtene. Kanskje kan det bli
den nye positive utviklingen i 2013 / 2014 ?
Til sist : Takk for meg !
Jeg ønsker Holmestrand Rotary Klubb alt godt for året som
kommer og årene som følger, og ser fram til å fortsette som
aktivt medlem i klubben !
Med Rotary-hilsen Jan-Arne

Service
Above
Self

Redaksjonell omtale
7. mai opplevde vi redaksjonell omtale. Ikke av oss selv. Men av og fra
lokalavisen. Fersk, ansvarlig redaktør Ingunn Larsen besøkte klubben
og fortalte om sine redaksjonelle
planer for Jarlsberg Avis.
- Vi vil fornye oss. Vi skal bli bedre
og mer tilstedeværende på nett, poengterte Larsen. Samtidig så den
nye redaktøren en verdifull avisarv
i alt hun har fått å videreføre.
Jarlsberg Avis har vært drevet godt
både redaksjonelt og økonomisk siRedaktør
Ingunn Larsen den 2001, under tidligere redaktør
Knut Evensens regime. Som en av
ytterst få har avisen i senere tid oppnådd vekst med sin papirutgave. - Denne fremgangen står
det respekt av, fastslo Larsen. Den nye ansvarlige redaktøren lovte å gjøre sitt for at Jarlsberg Avis ikke skal miste sin
journalistiske brodd. Samtidig ønsker hun dialog. Et mål er
å framstå klarere som en positiv kraft i lokalsamfunnet: - Vi
skal hele tiden utøve kritisk journalistikk. Men samtidig skal
vi også servere "gode historier" og ikke være redde for å omtale
saker som har gått bra. Mye gjør jo nå det i Holmestrand.
Fremtiden blir spennende, trodde Larsen. Redaksjonell
omtale av besøket fikk vi etterpå - i Jarlsberg Avis’ spalter,
som nettopp en "god historie".

MANGE LYTTET TIL INGUNN

Holmestrand Utvikling utvikles videre
Øistein Hjelmtvedt eksemplifiserte noe av det som blir "spennende" i fremtiden. Han redegjorde 14. mai for Holmestrand
Utviklings sentrumsplaner. Sparebank-Kvartalet i Holmestrand inngår i de totale utbyggingsplanene for Holmestrand sentrum.
Vi hadde flere arkitektrunder med tanke
både på å finne fram til gode løsninger
for så vel fortetting som lys og luft.
Løsningen blir å gå i høyden, men samtidig bryte flatene opp, forklarte
Hjelmtvedt. 65 planlagte leiligheter fordeles dermed på tre bygningskropper. I
tillegg kommer fullførte byggetrinn og
videre satsing. I sum 250 sentrumsleiligheter, hvorav 30 står ferdig allerede. Også forretningsområder er prioritert. Hjelmtvedt
mente at andre aktører bidrar til å skape dynamikk i utviklingen. Rammesøknaden for Sparebank-Kvartalet behandles politisk i planutvalget 5. juni.

Yrkeskodeks for
Rotarianere:
1. Jeg ser mitt yrke som en
mulighet til å gagne andre
2. Jeg er trofast mot de etiske
retningslinjer for mitt yrke, mitt
lands lover og de moralske
normer i samfunnet

Program JUNI 2013
Tirsdag 04.

3-MINUTT ved Ole Herman Nordby
SIKKERHET - ØVELSER - LÆRING
- et luftfartsperspektiv etter 22. juli 2011
ved Otto Lagarhus
Referent

Tirsdag 11.

Styremøte

3-MINUTT ved Helge Kristensen
YRKESFOREDRAG ved Olav Grande
Referent

Tirsdag 18.

Jan Arne hadde også innkalt til et styremøte den 14.mai.

Mai-fyr på komité-peisene
21. mai brant det på peisene igjen. Det
formelig knitret i spenstige, kreative
ideer og sosialt engasjement. Sittende
og incoming president uttrykker stor
tilfredshet. Til alle. Takk for innsatsen!

SÆRDELES PROFESJONELT
Når det gjelder formidling er den gode
oppskriften etter sigende å kombinere kunnskap med klokskap.
Det gjorde generalmajor
Robert Mood særdeles profesjonelt
den 28. mai. Da gikk fellesmøtet
med Forsvarsforeningen av stabelen. Trygve Eriksen introduserte
temaet som var situasjonen i Syria og Midtøsten. Innsiktsfullt beskrev så Mood både bakteppet for
Syria-scenarioet og de mellomliggende forklaringene på hvorfor og hvordan situasjonen er
blitt som den er. Analysen baserte han på kompetanse fra
opphold og arbeid i området og sine FN-mandat. Forklarende tråder ble også spunnet til andre forhold i Midtøsten.
Moods redegjørelse gikk helt tilbake til Abrahams bibelske
tid. Relevant? Ja, fordi gammel religionslære er noe folk i
dagens Syria har med seg inn i hverdagen. Under spørrerunden kom det imidlertid frem at etnisitet er en vel så vesentlig forklaringsfaktor. Viktige er også reformer som Assadregimet har gjennomført, men aldri fått anerkjennelse for.
Idealisme fra Vestens side trenger dermed å avveies mot
realpolitikk og pragmatisme. Situasjonen er kompleks og
fastlåst. Mood var reservert mht. avklarende løsninger, men
så forhandlingsveien som fortsatt farbar. Den kvalitative
analyseevnen på verdenspolitikkens arena har imidlertid
begrenset kapasitet. Men Robert Moods egen analyse var
substansiell. Hans karakteristiske, dype stemme bidro til
at et vanskelig budskap fikk en sindig innpakning.

: Timmy Breen Nilsen

3-MINUTT ved Øivind Haugen
GENERALFORSAMLING seksjon B
PRESIDENTSKIFTE - Opptak nye medlemmer
Utdeling Paul Harris Awards - SPISEAFTEN
Referent

Tirsdag 25.

: Terje Karlsen

: Bjørn Nymoen

SHIP O HOI - Reker, godt drikke og HUMØR
BÅTTUR - TA MED DEN DU ER GLAD I ☺
Fremmøte på brygga - Ta med redningsvest
Ansvarlig: Møte- og Kameratskap
Referent
: Arne Martin Huseby

MØTEFRI I JULI - God Sommer ☺
NB! MØTEREFERAT SENDES SNAREST på mail til:
President Jan-Arne Rønningen, WEBmaster Bjørn Nymoen
og Sekretær Arne Fladby (se mail adresser nedenfor)
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.
President 2013-2014
Mob 481 81 669

Ivar Jon Tunheim
ivatun@vegvesen.no.

Sekretær 2013-2014
Mob 416 51 373

Svein Otto Schjerven
ot-schje@online.no

Programsjef 2012-2013 Torstein Sagen,
Mob 970 70 117
torstein.sagen@c2i.net
WEBmaster
Mob 922 06 770

Bjørn Nymoen,
bjorn@holmestrandutvikling.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

FREMMØTE I MAI 53,7%
AKKUMULERT 55%

Fødselsdager i JUNI
01.
18.
23.
26.
28.
29.

Arne Martin Huseby...............66
Tobias Brodtkorb................... 55
Ingeborg Kalager Sølverud..... 66
Terje Karlsen......................... 54
Helge Kristensen.................... 75
Runar Farnes........................ 58

år
år
år
år
år
år

Fødselsdager i JULI
06. Holmestrand Rotary Klubb.....64 år
29. Alv Smith Johansen............... 57 år

VI GRATULERER
Månedsbrev 6/7-2013 er sponset av:

HILSEN FRA EDRUND (past DG 2000-2001)
.....hilsen til hele den flotte gjengen i Holmestrand. Selv om
det er en stund siden jeg var i klubben, husker jeg veldig
godt en god stemning - mange hyggelige menn... og mange
som kunne veldig mye om Rotary!
Hilsen Edrund ☺

JM AVEN HOLDING AS
Magne Aven
Krokstien 5 - 3080 Holmestrand
Telefon 33 05 25 33
e-mail: maaven@online.no

