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På to hjul i "den store svingen"

Kjære Rotaryvenner !
Holmestrand Rotary Klubb har fått sitt kvinnelige medlem nr. 2! Marit Foss ble formelt tatt opp som fullverdig
medlem på møtet 26. februar i forbindelse med vår hyggelige "torskeaften". Et HØYLYTT velkommen til Marit ! Hun
vil bli en solid tilvekst til klubben med sin brede erfaring
som bedriftsleder og posisjon i norsk næringsliv, bl.a. sentral i NHO. Hennes fadder, Ingeborg, holdt en flott presentasjon av Marit.
På samme møtet fikk vi også stifte bekjentskap med
Tore Hansen, som ny reflektant. Det betyr at vi kan håpe
på å ta opp to nye medlemmer i løpet av våren. Ganske
fantastisk når vi ser at andre klubber, foreninger og interesseorganisasjoner sliter med "forgubbing" og sviktende
medlemstall, mens Holmestrand Rotary Klubb seiler videre
på en medgangsbølge, med økende engasjement og medlemstall. Det må jo bety at vi gjør noe riktig, med gode møter, fin
stemning og interessante foredrag.
22 medlemmer pluss 2 reflektanter deltok på medlemsmøtet og "skreimiddagen", som forøvrig var utsøkt og
velsmakende! Akkumulert har vi et fremmøte på over 55 %
etter to måneder.
I februar avholdt vi både peismøter og styremøte. Peismøtene var også nå meget vellykkede, og mange interessante innspill kom for dagen. Styret behandlet disse sakene 19. februar. Den økonomiske status, program for resten av våren, RYLA status, fremtidig studentutveksling, samt
kandidater til Paul Harris Award og Æresnysgjerrig. Økonomien er god. En komite bestående av Erik, Bjørn og president Jan-Arne skal foreslå kandidater og plan fremover for
utdeling av Paul Harris.
Desverre ble RYLA i år avlyst pga lav påmelding. Kanskje en ide å ikke legge det i ytterområder som Flekkefjord?
Vår påmeldte deltager, Charlott Johansen, har heldigvis sagt
seg interessert i å delta ved neste korsvei om ett år igjen.
Rotary International har forandret opplegget for Rotary Foundation. Det betyr at Ivar Jon ( Incoming President), Erik ( TRF ansvarlig) og president Jan-Arne deltar på
obligatorisk kurs i Sandefjord mandag 4. mars.
Som dere ser av programmet har vi også mange
spennede ting på gang i mars måned. Programmet for resten av året er også snart komplett.
Jeg ønsker alle velkommen til ny Rotary måned, og
håper på fortsatt topp oppslutning om møtene.

Klaus
Ulvestad

5. februar fikk vi del i turopplevelsen
til Klaus Ulvestad og Tormod Amlien. Den hadde et formidabelt format! De ivrige entusiastene kjørte i 2009/2010
på 2 hjul gjennom "den store svingen". En motorsykkeltur
jorda rundt. I den grad uttrykket "på to hjul i svingen"
assosieres med "dristig ferd", så manglet ikke drama i dette
tilfellet. De 70 år gamle, danske Nimbus-motorsyklene var
standhaftige, men på en 70 000 km lang reise ble de, tross
alt, rammet av flere sammenbrudd. Noen stikkord fra et særdeles bredspektret opplevelsesregister er: Tidvis elendig - eller
kanskje heller fravær av - vegstandard. Iskalde etapper.
Knekt ramme. Tvilsom mat. Tyveri. Reparasjoner. Skumle
ødemarksopplevelser. Sprukket felg. Farlige delstrekninger.
Korrupsjon. Amerikansk julefeiring, og egyptisk revolusjon.
Holmestrandingen Klaus Ulvestad har fortalt om turen før.
Han serverte drevent imponerende bilder og humørfylte kommentarer. Månedsbrevets redaksjon er overveldet. Å gjengi
helhet og sammenheng blir uoverkommelig. Men Nimbusgutta har utfyllende stoff på nettsida: www.kccd.no

Lars og
Alv

Har kan hende noen klubbmedlemmer et spesielt musikalsk forhold til den amerikanske artisten og låtskriveren Jackson Browne? Uansett var det ikke hans musikk
som ble servert 12. februar. Derimot ble det budt på spiselige Brownies, til kaffen. I hvert fall for komitedeltakerne hos
Lars. Leseren skjønner da at månedens peismøte gikk av
stabelen. Rapporter i etterkant tyder på produktivt arbeid
med presidentens forhåndslanserte temaer, herunder bl.a.
internasjonalt engasjement og Paul Harris-honnør. Joda,
komiteinnsatsen er visselig organisatorisk lim.

Med Rotary-hilsen Jan-Arne

Å ha en god venn er som å ha god
helse; man vet ikke hva den er verd
før man mister den.
Og - du skal ikke være redd for å sette deg ved siden
av en som lyser, for da blir du selv opplyst... ☺

IKKE (!)
Jackson Browne kun brownies....

Quo vadis
Holmestrand kommune?

Espen

P.g.a. sykdomsfrafall på hovedinnlegget ble Espens 3-minutter
om Holmestrand Kommunes utviklings- og ansettelses-strategi utvidet 19. februar. Bør kommunen
beholde viktige servicefunksjoner
fortsetter neste side.....

eller sette disse bort til andre? Skal de ansatte trekkes aktivt inn i endringsprosessene eller bare følge med på lasset?
Espen undret. Siden flere klubb-medlemmer har kommunale verv, lot responsen ikke vente på seg. Etter hvert undret mange seg over mye. Spenstig! Engasjerende! Og
redaksjonen våger også påstå at informasjonsutvekslingen
faktisk var: NYTTIG!

Program MARS 2013
MØTETID 19oo - Tirsdag
Tirsdag 05.

Kvalitet over både medlemsopptak og skrei
Vårt nye medlem Marit Foss får
"nålen" av president Jan-Arne

INTERCITYMØTE sammen med
HORTEN ROTARY KLUBB kl. 1830
på BAKKENTEIGEN
RETTSPSYKIATRI ved Agnar Aspaas
NB! Omvisning starter kl. 1800
Referent

: Ole Herman Nordby

NB! Mandag 11. kl. 1900
FELLESMØTE med
Nordre Vestfold Forsvarsforening
Hva skjer med "SYRIA og MIDTØSTEN"
Foredrag ved Generalmajor Robert Mood
Referent
Tirsdag 19.

: Ingeborg Kalager Sølverud

MARKEDSARBEID I NAV ved
Inger Michelsen, leder av NAV Holmestrand
Referent

Tirsdag 26.
26. februar kunne president Jan-Arne ønske Marit Foss
velkommen som kvinnelig medlem nr. 2. i klubben. Forut
for det formelle opptaket ga Ingeborg en beskrivende omtale
av "den solide" Marit og hennes mange kvaliteter. Vi ønsker
Marit varmt velkommen i klubben!
Kvalitet preget også torskeserveringen som fulgte i hotellets storstue. Nydelig, delikat fiskekjøtt spisset smaksopplevelsen med tilhørende
rogn og lever. 24 medlemmer
Magne og
Tom
spiste godt, pratet seg varme
på lystig
og hygget seg storlig. Takk til
Tom, til hotellkjøkkenet og "skreiaften"
ikke minst: Takk til skreien!
Tore (refl) Einar

Martin

: Olav Grande

MØTEFRI - PÅSKEUKEN!

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.

Fødselsdager i MARS
08.
14.
27.
28.

Ole Herman Nordby............... 58 år
Erik Ekeli.............................. 80 år
Einar G Løken....................... 60 år
Håkon Fæste......................... 74 år

Øistein

VI GRATULERER

FREMMØTE I JANUAR 59,2%
FREMMØTE I FEBRUAR 56,5%
AKKUMULERT 55,1%
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President 2012-2013
Jan-Arne Rønningen
tel 33 05 26 93 Mob 40 40 02 42 j-aroenn@online.no.
Sekretær 2012-2013
Arne Fladby,
tel 33 05 21 78 Mob 95 18 72 20 arnfl@online.no

LITT SELVSKRYT.......

Programsjef 2012-2013 Torstein Sagen,
Mob 97 07 01 17
torstein.sagen@c2i.net

✔ Det er bare et tidsspørsmål før vi runder 50 medlemmer.

WEBmaster
Mob 92 20 67 70

Bjørn Nymoen,
bjorn@holmestrandutvikling.no

Redaktør Månedsbrev
Mob 901 46 852

Olav Georg Dalseth,
olav@limaco.no

✔ Kvinneandelen er alt oppe i 4%
✔ Økende fremmøte - kan dette ha noen sammenheng.....☺☺
✔ Klubben har bedret økonomien - vi er "friskmeldt"
✔ Klubbens 3-års plan er oppdatert i januar
✔ Vi planlegger UNGDOMSUTVEKSLING igjen

Månedsbrev 3-2013 er sponset av:

✔ Det har blitt skikkelig sving på sosiale arrangement
takket være Tom og Møte/Kameratskaps komiteen

Det koster mye å se så billig ut Mae West

Hans-Arne Risnes

ALT I REGNSKAP

Sentrumsveien 62 - 3647 Hvittingfoss
tel 32 86 71 90 fax 32 86 71 99 www.merkur-regnskap.no

