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PRESIDENTENS HJØRNE
Travel tid! Få timer etter møtet i Rotary 21. oktober bar det for min del av gårde til Spania, med hovedmål å delta i bryllup
påfølgende lørdag for en kollega som har vært gift i drøyt 30 år. Denne gang skulle det skje med presten til stede! Og det var den
norske sjømannspresten på Costa del Sol må vite, Reidar Strand, som er gift med Liv som har en bror som heter Sjur og bor i
Holmestrand! Siden min måte å reise på vanligvis innebærer visse usikkerhetsfaktorer, var det svært greit å kunne konstatere
at møtet med guvernøren kunne starte som planlagt mandag 28. kl. 1630.
Dette ble en trivelig seanse hvor vi etter beste evne analyserte klubben og dens aktiviteter, og også mangel på sådanne. På
påfølgende spiseaften deltok ikke så veldig mange. Om det kan skyldes rykte om manglende sponsing vet jeg ikke – i alle fall har
alle bidratt i form av at kr. 100 er overført fra klubbkassen til PP-konto. Og det lar seg høre i og med at vi nå går inn i Rotary
Foundation måneden. Guvernør Jan M. Wesenberg var som indikert et trivelig bekjentskap. Et poeng fra ham er at månedsbrevet fra guvernøren ikke når de som ikke har omgang med PC, derfor vil det være fint om vi kan sørge for papirutgaver til
disse. Hvem vil hjelpe oss med dette? Og hva med oppmerksomhetsprisen? Kom med forslag til kandidater, dette er en fin
markering utad for Rotary.
Vi fikk ellers ikke uventet en ”vennlig” påminnelse om at ca. halvparten av jordens befolkning ikke er av hannkjønn. Vi
forholder oss jo omtrent som Aukrusts Ludvig til denne saken; er det faktisk ingen av dere som kjenner til og kan tenke seg å
anbefale en (to) sådan(ne)??
PP (Polio Plus) er i seg selv et tungt nok prosjekt, slik at vi med løftet hode kan konsentrere oss om å fullføre dette i løpet av
rotaryåret. Naturligvis er vi heller ikke her flinkest i klassen, det er bare å skue til naboen i nord som både har kvinnelige
medlemmer og i tillegg til hva vi sysler med også er tungt inne i Litauen-prosjektet. Men: vår klubb skal konsentrere seg om å ha
et trivelig miljø med interessant innhold, og så får resten komme som en eventuell bonus…
Så til utvekslingsstudent. Vi kom nesten i havn internt denne gangen, men ”nesten” river som kjent ingen mann av hesten.
Nå blir det en runde med videregående skole. Problemet med å finne motivert ungdom i alder 16-18 år er velkjent – og vår YEO
formidlet tanker om mulige løsninger videre til guvernøren. Siste nytt nå ved månedsskiftet er at vi har hatt en orientering på
videregående for ca. 20 elever og i øyeblikket avventer eventuell respons.
Etter de signalene vi har oppfattet vil Seniorrådet inntil videre fortsette som egen komité hvor hovedfunksjonen nettopp vil
være å ha en spesiell omtanke for de eldre i klubben. Dette må vel kunne sies å være en fin løsning. Rådet tar selv de initiativ de
føler for når det gjelder å justere kursen og vil om ønskelig selv komme med forslag til innslag på møter.
Som det går fram av programmet er det et par endringer i november. Som en følge av en litt medioker oppslutning på en
forøvrig svært vellykket fest 27. september, og spiseaften både ifm guvernørbesøk nå og generalforsamling midt i desember lar
vi forslaget om nok en uformell kveld sist i måneden falle. Det blir en Juno-aften av kjent merke som erstatning. Vi skylder for
øvrig Møte og kameratskap en stor takk for jobben ifm tilstelningen på grendehuset i Hagemann, jeg vil si at det nok var i
overkant av hva vi bør be dere om når det gjelder å skape en trivelig ramme.
På siste styremøte ble vi så til gjengjeld grepet av en ”stemningsbølge” rundt bordet, og som resultat: vi er nå av alle ting i
gang med å undersøke mulighetene for å få til en ÅRSFEST på Eidsfoss Hovedgård lørdag 8. februar. I så fall: gled dere!

Med Rotaryhilsen - Terje

..........................................................................................................................
Arnsteins trafikktest, Presidentens presentasjon og Seniorrådets framtid samlet størst frammøte siste 3 måneder.
Statistikken for august, september og oktober avslører de
nakne fakta. Holmestrand Rotary Klubb likte trafikktesten
til Arnstein bedre enn noen andre programposter siste 3
måneder. Hele 87% av klubbens medlemmer møtte fram til
engasjerende og morsom testing av egne trafikkunnskaper.
Kvartalets klare ener!
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Presidentens egen presentasjon kommer på en imponerende
god andreplass, hele 82% av medlemmene var interessert i
å høre Terjes egoforedrag.
Seniorrådets engasjerende debattopplegg om hvilken rolle
det skal spille i klubben samlet 78% av medlemmene.
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Nederst på statistikken finner vi besøk på Borre Golfbane.
Selv om vi teller med ektefeller var frammøtet svært lavt.
Litt overraskende er det at Guvernørens møte med spiseaften kommer nest sist. Ren tilfeldighet? Er guvernører
August
September
Okto
generelt kjedelige eller var det middag uten subsidiering
som skremte folk?
Hver og en kan trekke sine konklusjoner ut fra grafen. Kanskje kan dette underlaget brukes i komitemøtene når en diskuterer neste halvårs programposter.
Jan Sollid
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

Polio er utryddet med 99,8% pr. i dag.

Møteprogram

La oss nå ta det siste krafttaket og hjelpe til med de midlene
som mangler for å utrydde denne fryktede sykdommen. Vi
snakker bare om 500 kroner pr. medlem, og da vil Rotary
kunne fullføre sitt vaksinasjonsprogram for barn innen 2005
som er Rotarys 100 års jubileum.
President Terje har satt det hele i gang med flere ideer og
prosjekter. Penger øremerkes og settes inn på nyopprettet
høyrentekonto - la oss alle i klubben støtte helhjertet opp
om dette - det er barn vi snakker om.
Olav

I 1913 fikk kvinner stemmerett - I
1914 brøt 1. verdenskrig ut.....
TIDEN GÅR.......
SOM DERE SIKKERT HAR SETT I MÅNEDSBREVET BLE
JEG 50 ÅR I SLUTTEN AV SEPTEMBER.
PRESIDENT TERJE VAR PÅ BESØK MED EN FLASKE
RØDVIN FRA KLUBBEN.
JEG TAKKER SÅ MYE FOR OPPMERKSOMHETEN

MARTIN

Fødselsdager i NOVEMBER
01. Lars Tveito........................ 47 år
04. Olav Georg Dalseth........... 59 år

NOVEMBER 2002

Mandag 04. PEISMØTER - komitemøter
Tema: Møteprogram for januar - juni
Komiteformenn bestemmer sted og innkaller
VIKTIG - Møtereferat til president Terje
- Fremmøterapport til sekretær Jan
NB! Tillegg til komitéene: se grafen fra Jan! Kan vi bruke
Arnstein i vinter på et oppfriskingskurs i trafikklære (betalt) hvor en del av beløpet går til RF/PP??
Mandag 11. MIKROTEKNOLOGI i Vestfold ved Sensonor
intro ved Knut Gråthen
Ansvarlig: Samfunnskomiteen
Referent: Svein Otto Schjerven
Mandag 18. 3-MINUTT ved Tobias Brodtkorp
Internettauksjoner i næringslivet
ved Jan Sollid
Ansvarlig: IT-komiteen
Referent: Max T randem
Mandag 25. 3-MINUTT ved Rolf Gustavsen
PUBKVELD i JUNO
Kaffe/kaker og godt drikke
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Ulf Sundling
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
MØTEREFERAT må sendes vår arkivar:
Hans Petter Harestad, Eventyrstien 1, 3080 Holmestrand
pr. brev, fax 33 05 24 44 eller via e-post: htk@htk.no.

Fremmøtestatistikk for september - 73,1 %

VI GRATULERER!
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