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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære rotaryvenner!
På siste møte i oktober fikk vi vite at Sverre hadde blitt
alvorlig syk. Det var Erik som informerte om dette. Vi
ønsker og håper at Sverre snart blir frisk og at han er tilbake
på møtene våre igjen om ikke så lenge. God bedring Sverre.

Service
Above
Self

VI HAR FÅTT EN UTMELDELSE.....
og vi er p.t. 49 medlemmer i klubben
Nils Ørum har i brev av 25. oktober meddelt presidenten at
han melder seg ut av klubben grunnet arbeids- og tidspress.
Vi ønsker Nils lykke til videre i livet.

I siste "presidentens hjørne" var jeg inne på naturkreftenes
ødeleggelser etter orkanene i New Orleans og Mexico Gulfen.
En ny virkelig stor naturkatastrofe er et faktum og denne
gangen ble Pakistan, Kashmir området rammet. Mange
tusen mennesker omkom pga. jordskjelv, og nå kommer
kulde og vinter som tar liv. Det er hittil bekreftet omkommet
over 73000 mennesker i dette området. På Rotary´s
medlemsmøte 31. oktober hadde Svein Otto en 3-minutter
hvor temaet handlet nettopp om denne katastrofen. Han
har vært i dette området i forbindelse med FN tidligere. Her
er det behov for store ressurser, og hans oppfordring var da
at medlemmer i Holmestrand RK skulle bidra økonomisk.
Vi tok denne oppfordringen på sparket, og ble på dette møtet
enige om å oppfordre hvert enkelt medlem å gi kr. 200,- som
klubben samler inn og gir videre til Norges Røde Kors.

STYREMØTE REFERAT 26. sept. 05.

Oktober har passert, og vi har igjen lagt bak oss
interessante programmer. Jeg vil gi ros til komiteene med
lederne i spissen. Vi hadde jo også en kapasitet som Eivinn
Berg på besøk. Jeg var dessverre forhindret fra å møte, men
en takk til Espen som stilte opp for meg.
Programmet for november er spikret, og det ser meget
interessant ut. Håper på et bra fremmøte og at alt går etter
planen. Det blir peismøter den 14. november. Hovedtema
her er program våren 2006. Komiteledere er ansvarlig for
innkalling og bestemme møtested. Det skal etter peismøtet
sendes referat til Bjørn N, Kaj og undertegnede. Håper
mange deltar på peismøtene, det er her man kan påvirke
møteinnholdet.

SAK 6. Fremtidige møtelokaler:
Inntil videre blir det Holmestrand Fjordhotell.

Rotaryhilsen Jon Petter

Som president
Jon så riktig
påpeker......
det er mange i klubben
som bidrar med gode programmer.
Ikke før har vi vært på tur
til Stortinget så får vi besøk av ambassadør Eivinn Berg (bildet), og nå står
Per Egil Hegge for tur.
Uten og nevne navn bør også klubbens egne interne foredragsholdere fremheves. Her har vi "skjulte" kapasiteter
med mange gode foredrag og innlegg - - så sparer vi jo
vinflaska også!!

Tilstede: Jon Petter, Terje K, Øistein, Olav, Espen, Ole H,
Johan HD, Max, Amund, Lars, Kaj, Bjørn N, Terje A.
SAK 1. Prosjekt redningsbåt Sør Afrika ved Terje A:
Styret fant ikke å kunne imøtekomme søknaden
om støtte på USD 2500,SAK 2. Innstilling til DG 2008-2009:
Vår kandidat nådde ikke opp denne gangen.
SAK 3. RYLA 2006 kandidater:
Oppfordring til å finne aktuelle kandidater.
SAK 4. Permisjon/Utmelding Nils Ørum:
Nils har meldt seg ut den 25. oktober.
SAK 5. Chartring av Runar Farnes:
Runar tas opp som medlem på julemøtet.

SAK 7. Spørsmål om å få damer med i klubben ble diskutert:
Aktuelle damer blir innkalt til felles samling der
det gis informasjon om Rotary sitt arbeid.

Det finnes to typer løgnhalser,
de som vil overbevise andre,
og de som vil overbevise seg selv.

AFTENPOSTEN FORTELLER....
Sosialminister Ingjerd
Schoug besøkte AVEN As og
ble imponert over hva bedriften har gjort for å redusere
sykefraværet.
I løpet av 10 måneder er
sykefraværet nesten halvert
grunnet interne tiltak, IAavtalen, staten og samarbeide med de ansatte.
Blant mange konkrete tiltak
er tre Terapi apparater som
brukes til muskeloppbygging,
strekk og avspenning i kroppen.
Magne kan sikkert fortelle oss mer om dette vellykkede prosjektet i et senere møteprogram?

ROTARY 2006
Frimerke
kr. 6,00

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

Rotary Klubbene Færder, Jarlsberg,
Nøtterøy, Re, Sem, Stokke, Tønsberg
utgir felles møteprogram for tre måneder av gangen, en
liten kjekk utbrettsak som passer i lommen.
Det vil føre for langt å gjengi alle programmene her, men
RE Rotary Klubb sitt program for høsten 2005 ser slik ut:
08. nov. Intercitymøte I SANNHETENS TJENESTE ved
korrespondent/reporter Christine Korme.
Sted: DnbNors kantine, Finanssenteret på
Korten kl. 19oo.
16. nov. Re´s plass i Tønsbergs utdanningsområde.
Omvisning på Re Videregående skole.
23. nov. WTO og konsekvenser for Norge
ved leder i Vestfold Bondelag Per Asbjørn Andvik.
30. nov. Årsmøte - valg.
07. des. Hva er rettspsykriatri?
Ved Prof. Dr. med Berthold Grünfeldt
14. des. Julemøte hos Karen Lassen og Vigbjørn Bue.
Pinnekjøtt på gamlemåten, øl, akevitt. Påmelding.
21. nov. Egenforedrag av Dag Cederstolpe.
Re Rotary Klubb har møter onsdager kl. 1830 i lokalene til
Re Golfbane i november og desember.

MØTEPROGRAM - NOVEMBER 2005
Mandag 07. USA INNENRIKSPOLITIKK
ved Per Egil Hegge
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Martin Westbye
Mandag 14. PEISMØTER - KOMITEMØTER
Tema: møteprogram for januar - juni 2006
Komiteformenn bestemmer møtested og
innkaller.
Møtereferat sendes president Jon snarest.
Fremmøterapport sendes sekretær Bjørn N
Mandag 21. 3-MINUTT ved Reidar Næss
ABERDEEN PROPERTY INVESTORS
Internasjonalt ledende eiendomsselskap
ved Terje Karlsen
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Einar G Løken
Mandag 28. 3-MINUTT ved Erik Ekeli
LEDIG TIME - Sosial kveld hvor vi lar praten
gå over en kopp kaffe/te eller en øl i baren
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Arne Lunde

Fødselsdager i NOVEMBER
01.
04.
07.
17.

Lars Tveito...........................50 år
Olav Georg Dalseth.............. 62 år
Hans-Arne Risnes................ 48 år
Bjørn Gustavsen.................. 71 år

NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

VI GRATULERER!
Har du noe på hjertet så kan du kontakte...
President Jon Petter Helgestad,
tel 930 81770 e-mail: jon.helgestad@h-nett.no
Sekretær Bjørn Nymoen,
tel 922 06770 e-mail: bnymoen@h-nett.no
Programkomiteen Kaj Haagensen,
tel 909 28751 e-mail: kaj.haagensen@barbership.com
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: post@limaco.no

Fremmøtestatistikk for SEPTEMBER - 53,8%
Fremmøtestatistikk for OKTOBER
- 53%
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