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HOLMESTRAND som MERKEVARE!

Kjære Rotaryvenner!
Nok en Rotarymåned er på hell, med gode og interessante møter. Takk til alle som har bidratt med egen foredrag, foredragsholdere og organisering. Vi har hatt et styremøte siden sist og ett viktig punkt der var rekruttering.
Tom har noen navn på lista og ønsker flere forslag. Gi
ham et tips på et møte eller send mail til
tom.johansen@siemens.com. Kontakten med Round table
blir også tatt for å finne gode, nye medlemmer.
Møtetidspunktet vårt er en ting som gjør det vanskeligere for de med barn/ungdom hjemme å delta i Rotary. Vi
får diskutere om vi skal flytte til kl 20.00 på mandager for å
gjøre det lettere.
Ellers er utviklingen med matching grant i Uganda prosjektet positiv og Øystein vil orientere nærmere senere. Styret bevilget kr 10.000 fra klubbens kasse for å øke beløpet
som skal matches.
I november får vi besøk av distriktsguvernøren og jeg ser
fram til å få DG Per på besøk. Han er en trivelig kar!
Med Rotary hilsen Lars

shame on you.....
Her får vi altså en unik mulighet til å hygge oss sosialt,
og jeg sikter til den planlagte HØSTFESTEN på Botnestua
lørdag 25. oktober, med 4 retters gourmet meny, øl, vin og
medbragte damer om ønskelig.
Vi er jo enige om at vi "drikker alt for lite" i Holmestrand
Rotary Klubb, og hvordan i all verden skal vi få økt det volumet når vi kaster vekk denne muligheten. Er det skrekken
for at 450 kroner skal knekke oss (finanskrisen?), manko
på smoking eller mørk dress - eller er vi rett og slett ikke
interessert i annet enn ordinære mandagsmøter med gode
foredragsholdere?
Her stiller altså en av våre egne (Sven) seg til rådighet med
planlegging, innkjøp og tilberedning av en helaftens gourmet meny for 30-40 mennesker (mye arbeide) slik at vi andre kan komme til dekket bord - - og så gidder vi ikke stille
opp. Ja, kom ikke å fortell at så mange av oss hadde andre
planer akkurat den aktuelle lørdagskvelden. Skam dere direkte dårlig overfor Sven var det - og for oss andre som
hadde meldt oss på og gledet oss til hyggelig prat, et trivelig
måltid og godt drikke.
Vel, vi gleder oss i alle fall til planlagt møtekveld med
"HØNESKYTING" og en halvliter eller to - det krever ikke smoking,
og dessuten er det gratis - foruten "øllet" da!

Olav

Lesning er for sjelen
hva mosjon er for legemet

-Nå har dere beskrevet merkevaren "Holmestrand", sa
Helge Bøkenes på møtet 6. oktober. Han fastslo dermed både
at en by kan bli en merkevare - og at vi alle kan aktivere
merkevareferdigheter og være med å bygge egne merkevarer.
Helge Bøkenes har gjennom mange år vært Orklas merkevarenestor. For tiden nyter han sitt otium, som pensjonist.
Men merkevaretenkningen og merkevarekunnskapen har
han fortsatt både i hodet og hjertet. Det opplevde de mange
fremmøtte, da han med dyp forståelse og engasjement brettet ut merkevarekunnskaper på en liketil og lettfattelig måte.
Tilhørerne skjønte fort at de her møtte en fagmann med godt
nok innsyn til pedagogisk å kunne forenkle det avanserte.
Bøkenes ledet fra 1993 av, oppbyggingen av Orkla ASAs
anerkjente merkevareskole. Han var direktør for satsingen.
Skolen utdanner i 2008 stadig nye ”brand managers”. I introduksjonen han fikk fra undertegnede; som tidligere kollega og konsernbladredaktør, ble Helge minnet på at han i
det daglige kort og godt sorterte under sitt eget merkenavn:
"rektoren".
Med gode eksempler tydeliggjorde Bøkenes merkevarekonseptet som sådan og merkevaretenkningens kjerne. Han
svarte også på, etter hvert, mange ivrige spørsmål. Men
først og fremst trakk han med Rotarianerne i øvelser der vi
gikk på jakt etter mulige merkevarekvaliteter ved byen vår:
Holmestrand. "Hyggelig", "badeby", "knutepunkt", "byen med
det gode bomiljø", "stedet for trygg oppvekst", m.m. var blant
karakteristikkene øvelsen avfødte. Og så må disse kvalitetene destilleres og "brandes" som en gjennomgående og
kommuniserbar fellesnevner.
Bøkenes’ besøk munnet ikke ut i noen ferdigspikret løsning. Men Orklas lure ringrev viste oss at de spennende
mulighetene sannelig er der!

ivarjon
Hver gang det er noen som bedriver,
noe helt nytt - så skaper det iver!
og enda en til.......
Da nysgjerrigper fant en nål i høystakken,
satt gjerrigknarken tafatt på krakken!

ivarjon

så noe annet trivelig.....
Godt å se deg tilbake på møtene igjen Johan. "Ambassadøren" vår har vært savnet, og det er det mange som har bemerket. Kvaliteten og tilgang på foredragsholdere har en
tendens til å synke når du ikke er her.
VELKOMMEN tilbake - på vegne av oss alle - Olav

ROTARY 2008-2009

Make Dreams Real

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

REFERAT FRA STYREMØTE 13.okt.08
Tilstede: Lars, Reidar, Øistein, Jan, Bjørn, Tom, Øivind,
Arne, Johan, Hans Arne.
1. STATUS FRA KOMITEENE
a) Medlemskomiteen ved Tom: Aktuelle kandidater til
medlemsskap. Liste kommer til samtlige medlemmer.
Fadderordning ved verving av nye medlemmer ble diskutert.
b) Kommunikasjonskomiteen ved Ivar Jon:
Ikke tilstede. Se referat fra peismøte på web siden
c) Serviceprosjektkomiteen ved Øistein:
Øistein jobber aktivt med søknad til RI i samarbeid med
Edrund for å få godkjent Uganda prosjektet sentralt.
Forutsetning er at vår klubb skaffer Nok 20.000,- innen
prosjektet realiseres. Total prosjektsum er på USD 26.100
d) Programkomiteen ved Magne:
Ikke tilstede. Se referat fra avholdt peismøte.
e) Møte og Kameratskapskomiteen ved Arne Johan:
Det blir ikke høstfest på Botnestua 25.10.08 pga. for få
påmeldte. Teatertur til våren? Mannskap til oppsetting av
møtene fremover er fordelt blant komiteens medlemmer.
Tidspunkt for mandagsmøtene bør vurderes. Dette bør
tas opp med de øvrige medlemmene i klubben.
2. ØKONOMISITUASJONEN VED ØIVIND:
Regnskap pr. 13.10.08 ble gjennomgått. Klubben har
fortsatt fem restanser på medlemmer for ubetalt kontingent. Vi har god kontroll på økonomien i klubben.
Innestående på konti i bank utgjør kr 58.735,46.

Møteprogram NOVEMBER 08
Mandag 03. 3-MINUTT ved Tobias Brodtkorb
EGO/YRKESFOREDRAG
ved Beint Saaghus
Referent

Mandag 10. FELLESMØTE med Holmestrand og
Omegns Forsvarsforening
TEMA: Gjenkjøp i forbindelse med store
militære anskaffelser og ringvirkninger dette
gir for Norsk industri. Foredrag ved
Torbjørn Svensgård, adm.direktør i FFI
(Forsvars og sikkerhetsindustriens forening)
Referent

Referent

Referent

: Einar G Løken

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

Fødselsdager i NOVEMBER
01. Lars Tveito............................. 53 år
04. Olav Georg Dalseth................ 65 år
07. Hans-Arne Risnes.................. 51 år

Fremmøte i September - 57,4%

VI GRATULERER

President 2008-2009 Lars Tveito,
tel 992 82 320 e-mail: lars.tv@tele2.no

Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46 852 e-mail: olav@limaco.no

: Ole Herman Nordby

Mandag 24. 3-MIN ROTARY ved Timmy Breen Nilsen
PROVOSERENDE INNLEGG TIL DEBATT
ved Espen Andresen

referent - sekretær Reidar Setnes

Programkomiteen Magne Aven,
tel 930 11 992 e-mail: maaven@online.no

: Arne Martin Huseby

Mandag 17. GUVERNØRBESØK - SPISEAFTEN
Hver betaler for seg

3. EVENTUELT: a) Det ble besluttet å bevilge kr 10.000,til Uganda prosjektet av innestående midler.
b) Guvernørbesøket den 17.11.08. ble diskutert.

Sekretær Reidar Setnes,
tel 996 31 519 e-mail: reid-set@online.no

: Ivar Jon Tunheim

MÅNEDSBREV 11/2008 ER SPONSET AV:

Hans-Arne
Risnes

Alt i
regnskap

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

