MÅNEDSBREV 11/2006
NOVEMBER - Rotary Foundation måned

HOLMESTRAND ROTARY KLUBB
DISTRIKT 2290 - CHARTERDATO 6. juli 1949 - www.holmestrand.rotary.no
MØTESTED: SPAREBANKGÅRDEN 4 etg. - MANDAGER KL. 1900.

PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotary venner!
Tiden raser av gårde og vi er nå snart inne i November,
og har allerede lagt bak oss 4 av Rotaryårets måneder.
Av programmet for denne måneden står "peismøtet"
mandag 13. november sentralt. Som vi har diskutert i forbindelse med "Club Leadership Plan" så går vi inn for å ha
to "peismøter" til våren. Dette vil fremgå på den nye møteplanen som jeg snart sender ut til alle kommitelederne. Det
er naturligvis fortsatt meningen å bruke mye av tiden på
planlegging av møteprogrammer, men hvis komiteene får
"tid til overs" så kan den fylles med andre prosjekter og temaer som vi er opptatt av.
Når jeg leser "Guvernørens ukebrev" så referer han ofte
til de mange inntrykkene han får fra andre klubber. Det er
lærerikt å kunne lese om dette. Mitt inntrykk er at de spørsmål som vi er opptatt av, går igjen i mange andre klubber
også. Spørsmål som medlemsrekruttering, engasjement, Rotary Foundation, og om i hvor stor grad vi skal drive med
innsamling til gode formål. Disse spørsmålene kan vi ikke
gi noe "fasitsvar" på, men det er vel heller ikke meningen.

Service
Above
Self

Torstein med prosjekt i El Campello
Torstein Sagen har ikke problemer med å få tiden til å gå
og det er tredje gangen jeg (Olav) treffer Torstein i Spania
hvor vi begge trives godt. Torstein har sammen med sin
fetter Ole og spaniolen Manuel, et spenstig byggeprosjekt
med 6 leiligheter under oppføring i El Campello, et lite
stykke nord for Alicante.
Beliggenheten er noen minutter fra stranden, men for den
som liker et pulserende urbant bymiljø så er dette flotte
leiligheter med to soverom, aircondition og heis. De to øverste har stor takterrasse med hvert sitt svømmebasseng.
Prisene er ikke avskrekkende. Fra 159.000 til 254.000
euro, for de med eget svømmebasseng.

i

Sist måned fikk vi til et hyggelig fellesmøte med Foreningen Norden. Det ble servert eplekake og is. Et interessant bekjentskap, og jeg tror alle hygget seg.

Bildet viser huset som
vil bli innflyttningsklart
i februar 2007.
Under er Torstein til
venstre, prosjektleder
Manuel bakerst, mens
redaktør Olav med fru
Bjørg skimtes bakerst,
til høyre.

Spesielt hyggelig var det å se Sverre Hamer på et møte.
Jeg håper vi kan få se Sverre igjen, mye avhenger av helsa,
men er det mulig så er du hjertelig velkommen! En stor
takk til Magne som sørget for transport og tilrettelegging.
Til slutt vil jeg henvise til det interessante møteprogrammet for November, og ønske alle sammen velkommen på møtene. Håper at vi sammen kan ta et krafttak for
å få opp fremmøteprosenten (september kun 48,8%)!
Rotary hilsen Espen

REFERAT FRA ROTARY MØTE 25. SEPTEMBER 2006 av Lars Tveito
Siden kun 15 medlemmer møtte opp på dette viktige møtet om ny organisasjonsstruktur for Rotary, gjengis innholdet her.
Visjonene er å få Rotary i vekst for å gagne andre. Målene for Rotary i Norge er:
Snu den negative medlemsutviklingen fra 13000 medlemmer til 15000. Kvinneandel 20%. God aldersfordeling.
Klubbmål:
USD 100,- pr/hode for Rotary Foundation. Ett levende prosjekt. Vurdere samarbeidspartnere i og utenfor Rotary.
Holmestrand Rotary Klubb:
En gruppe (Bjørn N, Jon Petter, Erik og Espen) har sett på hvilke endringer som bør gjøres i vår klubb. De foreslår
tilpasninger for å øke engasjementet, men ingen store endringer for å tilpasse oss et amerikansk CLP (Club Leadership
Plan) opplegg. La andre gå foran og prøve og feile er tanken. Det understrekes at vi er fri til å velge hva vi vil gjøre selv.
Noen hovedpunkter:
Rekruttering for å øke til 55 medlemmer. Kontakt med Round Table. 2 peismøter i halvåret for bedre integrering av
nye medlemmer. Mer kontinuitet i komiteen. 2 års engasjement i samme komite med unntak av arbeidskrevende verv
som programkomiteen og leder/nestleder.
Innspill fra diskusjonen:
Vurdere å bytte halve komiteene hvert år. Legg kontakten med RT på en komite og ikke på en person. Ha et langsiktig
prosjekt (f.eks. Øisteins Uganda prosjekt). La autogiroen gå f.eks. til dette prosjektet. Ta en grunnleggende diskusjon
på et møte om hva vi vil med medlemsskapet. Sende påminnelse om møtene og møteprogrammet pr. mail/SMS.
Gruppen vurderer forslagene og tar stilling til videre behandling.

ROTARY 2006-2007
Frimerke
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

MØTEPROGRAM - NOVEMBER 06
Mandag 06. MIDT-ØSTEN KONFLIKTEN sett fra
"andre" siden - ved Palestinakomiteen

ÅRETS JULEFORESTILLING - SETT AV TID NÅ!
KONSERTER 13. og 14. desember på Biorama kl. 20oo
Biletter á kr. 200,- på www.swinglett.no
Susannah om Ibsen er en forestilling i fire akter med Swinglett og skuespillere fra Holmestrand, Horten og Tønsberg.
Musikalsk leder
Instruktør
Ide og Manus
Produksjon

:
:
:
:

Øystein Lund Olafsen
Heidi Germann
Mette Marit Bie Sørum
Swinglett

Mandag 20. Den nye POLITISTASJONEN og
TRYGDEKONTORET i Holmestrand.
omvisning ved stasjonssjef Ulf Malm
NB! Møt opp på politistasjonen kl. 19oo.

Verdens første harddisk ble lansert i september 1956. IBM´s
5MB store harddisk "IBM 350", veide ett helt tonn og fylte
plassen til 2 kjøleskap. Ikke mye praktisk til hjemmebruk.
Prismessig har det også skjedd en voldsom utvikling de siste
50 årene. Den første harddisken fra IBM kunne leies for
1,3 millioner kroner i året - noe helt annet enn dagens
300GB-disker til godt under tusenlappen.

Fødselsdager i NOVEMBER

VI GRATULERER!
President 2006-2007 Espen Andresen,
tel 905 19361 e-mail: info@e-andresen-as.no

Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Kaj Haagensen
Mandag 27. INNLEGG TIL DEBATT
ved Timmy Breen Nilsen
Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Martin Westbye
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.

Fremmøte i September - 48,8 %

Lars Tveito............................. 51
Olav Georg Dalseth................ 63
Hans-Arne Risnes.................. 49
Bjørn Gustavsen.................... 72

Mandag 13. PEISMØTER - VÅRENS PROGRAM 2007
Komiteformenn bestemmer møtested og
innkaller sine komitemedlemmer
Ansvarlig: Komiteledere
Referent: Komiteen

HARDDISKEN FYLLER 50 ÅR!

01.
04.
07.
17.

Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Amund Rudlang
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år
år
år

Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

Kvinner prater mye,
men ikke desto mindre sier de bare
halvparten av det de vet.
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Sekretær Lars Tveito,
tel 992 82320 e-mail: lars.tv@tele2.no
Programkomiteen Svein Otto Schjerven,
tel 992 03843 e-mail: ot-schje@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: post@limaco.no
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