MÅNEDSBREV 3/2011
MARS - måned

HOLMESTRAND ROTARY KLUBB
DISTRIKT 2290 - CHARTERDATO 6. juli 1949 - www.holmestrand.rotary.no
MØTESTED: HOLMESTRAND FJORDHOTELL - Mandager kl. 19oo

”Med lov skal landet byggjast!”
I særdeleshet uttrykkes dette
sannhetens ord gjennom den
nyreviderte Plan- og Bygningsloven. Steinar Seland foredro
innsiktsfullt på møtet 31.01. Han
har vært kommuneingeniør i Holmestrand i 30 år og arbeidet i
nesten 40 år med plan og bygningssaker. Konkrete tips og råd
kan hentes ut av møtereferatet.

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Tro det eller ei, mars er definert som første vårmåned.
Snøen ligger nemlig fortsatt dyp og det er rart å tenke på at
om ikke så lenge er alt grønt og fargerikt rundt oss. Ute er
det enda mange kuldegrader og det hvite teppet gir fantastiske muligheter for vinterlige aktiviteter. Fra Fossfeltet hvor
jeg bor, kan vi bare spasere ned bakken og ta i bruk de
fantastiske løypene som frivillige ildsjeler steller i stand og
holder i orden gjennom hele vinteren.
MARS programmet er veldig spennende. Den 7. mars
får vi besøk fra Danmark hvor Redaktør Stig Eeg Sylvest i
Jydske Vestkysten vil dele sine erfaringene med kommunesammenslåingene i Danmark. I den anledning får vi storfint besøk av Fylkesmann Erling Lae og ordførerne både fra
Hof og Holmestrand. Neste høydepunkt er allerede mandagen etter hvor vi avholder vårt tradisjonelle fellesmøte med
Forsvarsforeningen. Denne gangen er det Generalmajor
Stein E. Nodeland som skal foredra om ”Nye kampfly til Norge
og hva det kan bety for forsvarsevnen”. Fra nye jagerfly går
vi rett over til ”fiskehelse”, mens vi avslutter måneden med
”provoserende innlegg til debatt”. Jeg ser virkelig frem til
mandagene i mars!
Vedrørende GSE besøket så har vi nå mottatt en kort
CV fra hver av deltakerne. Det kommer 4 jenter/damer
som primært jobber innenfor helse- og utdanningssektoren.
De har litt forskjellige ønsker for oppholdet sitt, men alle
ønsker å komme i kontakt med bedrifter og institusjoner
som driver innenfor deltakernes fagområder. Selvfølgelig er
også alle veldig interessert i å se vakre Norge.
Jeg oppfordrer sterkt til at alle medlemmene engasjerer seg i dette besøket, både med aktiv deltakelse, men også
komme med forslag til programposter og aktiviteter.
ÅRETS RYLA: Som tidligere nevnt har vi meldt på 3 kandidater til årets RYLA konferanse. Jeg synes det er flott at
klubben gir disse unge deltakerne denne muligheten til å
videreutvikle sine lederegenskaper, og derigjennom oppfyller vi en av Rotarys ”grunnidèer”.
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Underfundig blomster og (nesten) BI-HISTORIE
Det ble nesten historien
om blomsten og bien, da
Øistein presenterte seg
selv 7. februar. Mest om
blomster, naturligvis, siden det er i denne bransjen Øistein har bygget sin
imponerende virksomhet Blominnenlands - og såpass strende!
utenlands som i Afrika.
Om ikke bien ble trukket
direkte inn, så krydret elementer fra biens rolle, nemlig seksuelle aspekter, foredraget. Men, Øistein knyttet humor og
alvor, mer enn erotikk, til seksualiseringen. Regnskap for
lokalstøtten klubben bidrar med til afrikanske ”blomsterbarn” gjorde han også muntert opp. Interessant! Hyggelig!

Afrikahilsen
og
vimpel!

Hygge brakte også Håkon
med seg, som prikken over ”i”-en,
i nettopp Afrika, i form av
Rotary vimpel og ferske hilsener
fra Zimbabwe og KASAMA.
Der settes resultatene etter våre
støttetiltak stadig pris på!
Verdsatt ble også
hjemlige, frivillige
skiløypepreparatører,
i Toms 3-minuttersbudskap.

Med Rotary hilsen Hans-Arne
Løypeskryt!

EXTRAORDINÆRT STYREMØTE 7.FEB. 2011
AGENDA:
1. Kandidater til RYLA 2011 distrikt 2290
Fire kandidater ble besluttet invitert til å delta. HRK vil
dekke kostnaden på kr. 3500,- pr. deltaker.
2. PETS i Arendal
Det ble besluttet at Arne Fladby får delta sammen med
incoming president Tor Tingbø. HRK dekker ekstrakostnadene.
Les hele styremøtereferatet på www.holmestrand.rotary.no

ENERGIFULL
Energi og virketrang
preget Norges
Bygdekvinnelag´s leder,
Kathrine Kleveland, på
møtet 14. februar.
Hun formelig sprudlet
informasjon om virksomheten ut over lydhøre
klubbmedlemmer.
SPENSTIG!
(tekst og bilder av Jon Ivar)

ROTARY 2010-2011

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

"RETT FRA LEVEREN"

MØTEPROGRAM MARS 2011
Mandag 07. ERFARINGENE VED KOMMUNESAMMENLEGNINGENE I DANMARK ved Redaktør
Stig Eeg Sylvest, Jydske Vestkysten
Vi får også besøk av Fylkesmann Erling Lae
og ordførerne fra Hof og Holmestrand.....
Spørsmålsrunde, så regn med utvidet møtetid!
Intro ved Jan-Arne

På møtet 21. februar fortalte hotelleier Vidar Salbuvik entusiastisk om Holmestrand Fjordhotell sine spenstige
utbyggningsplaner. Godt å høre at hotellet nå får god "drahjelp" av jernbaneutbyggingen og den virksomhet som følger med dette langsiktige anleggsarbeidet.
Etter foredraget
var det "torskeaften" hvor 19
Rotarianere ble
servert et kraftmåltid
med
torsk, lever og
rogn, etterfulgt
av nydelig dessert og kaffe.
Men glemte vi
torskevitsene?

Referent:

Ulf Sundling

Mandag 14. "NYE KAMPFLY TIL NORGE; HVA KAN F35
BETY FOR FORSVARSEVNEN?"
ved Generalmajor Stein E. Nodeland
FELLESMØTE med Forsvarsforeningen
Referent:

Helge Kristensen

Mandag 21. FISKEHELSE / OPPDRETT
ved Clinical Scientist Terje Tingbø
Referent:

Arne Fladby

Mandag 28. 3-MINUTT ved Arne Fladby
PROVOSERENDE INNLEGG TIL DEBATT
ved Jon Petter Helgestad
Referent:

Einar G Løken

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

Fødselsdager i MARS
08.
14.
27.
28.

Ole Herman Nordby............... 56
Erik Ekeli.............................. 78
Einar G Løken....................... 58
Håkon Fæste......................... 72
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år
år
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VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.

FREMMØTE i JANUAR 56,8 %
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