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PRESIDENTENS HJØRNE
Datoen har passert den 20. også i denne måneden, det
betyr at Olav snart puster meg i nakken om ikke presidentens bidrag ligger i postboksen. Sitter her med ferske inntrykk fra 40-års jubileet til Sande Rotary Klubb fredag 20.
september. Holmestrand var altså fadderklubb i 1962, og
som jeg refererte litt av fra vår protokoll på siste møte ble det
lagt ned et solid stykke arbeid den gangen. Det var svært
hyggelig å være tilstede. Mitt inntrykk er at overrekkelse av
gave og hilsen fra vår klubb ble svært godt mottatt. Jeg har
fått bra kontakt med presidenten i Sande, vi er enige om å
forsøke noe felles i vår-halvåret.
Også distriktskonferansen er et tilbakelagt stadium, med
særdeles hyggelige og lærerike erfaringer. De av dere som
har trukket den konklusjon at dette er triste greier og bortkastet tid tar bare helt sørgelig feil. Til kommende styrer kan
det sterkt anbefales at man drar så mannsterke som det er
mulig å få til, av den enkle grunn at det er umulig for et enkelt individ å absorbere alt - og: det motiverer!
Vi har gått ut med invitasjon til barn av klubbens medlemmer angående ungdomsutveksling, og hadde nylig møte
med tre trivelige eksemplarer av arten. Så i skrivende stund
er det bare å krysse fingre mens vi avventer et mulig positivt
utfall.
Jeg foreslo på siste møte at vi oppretter en høyrentekonto
øremerket Polio Plus, og skisserte noen ideer til hvordan vi
kan få kontoen til å vokse i retning av ønsket nivå. Overskudd fra båttur, fester, loddsalg og kanskje ekstra bidrag fra
medlemmene som har lav fremmøtestatistikk eller bidrar lite
til fellesskapet i klubben er noen stikkord i den forbindelse.
Vår tidligere guvernør Edrund Olaisen har forøvrig en formulering om at klubbene stort sett har tilstrekkelig med medlemmer, problemet er ofte at det er for få Rotarianere.....
Oktober er Yrkestjeneste måneden i Rotary, og programmet er da også spekket med interessante poster. Men faktum
er at enkelte allerede, og helt berettiget, har gitt uttrykk for at
de savner våre programløse møter siste mandag i måneden kanskje ned på Juno igjen. DET KOMMER. Nå får vi først
konsentrere oss om å få til en hyggelig fest fredag 27. september. Resultatet derfra er velkjent når dette (forhåpentlig) leses. Hittil har det helt enkelt ikke passet at det har blitt slik,
vi får eventuelt se på muligheter for å justere programmet litt
videre framover. For det er helt klart at uten et hyggelig miljø
og tilstrekkelig sosialt samvær får vi heller ingenting annet til
å fungere.
Debatten om Seniorrådets funksjon i klubben ble tankevekkende, og basert på hvilken konklusjon medlemmene der
kommer til er det sannsynlig at det vil komme en endring i
nær framtid. Intensjonen har i alle fall aldri vært å isolere
noen!

Med Rotaryhilsen - Terje

MÅNEDSBREVET er et passende sted å komme
med innlegg til endringer, forbedringer eller tiltak som er til
gagn for klubben. Så grip pennen kjære medlemmer - her
er det høyt under taket for positive meningsytringer.

Service
Above
Self

118 + 65
står for antall Rotarianere og ledsagere som deltok på
Distriktskonferansen 2002 i Kristiansand 13.-15. september.
Det er mulig at det er det høye kostnadsnivået i Norge
som gjør at så "få" Rotarianere deltar. Alle Rotarianere burde
få med seg en distriktskonferanse enn gang i blant.
Foruten en mengde nyttig Rotary informasjon i "små
doser", iblandet musikalske vignetter, korinnslag og kaffepauser, fikk vi en solid oppdatering av verdenspresidentens
representant Norman Proctor fra England.
Kåre Willoch med "Ledelse, etikk og samfunn", Fylkesmann Ann Kristin Olsen (tidl. sysselmann på Svalbard), med
"Den nye barndommen slaver og tyranner", og Sylfest Lomheim med "Tar vi kunnskap og kompetanse på alvor", var
alle glitrende gode foredrag.
DAGENS AGENDA og noe av det viktigste for Rotary er
at vi klarer å utrydde Polio innen Rotarys 100-års dag i 2005.
Til dette trengs midler og alle medlemmer oppfordres til positivt å bidra med det lille ekstra som skal til for at tidenes
største helseprosjekt internasjonalt, vil lykkes. Det vil Rotary som enkeltmedlem og organisasjon bli husket for!
Et særdeles vellykket arrangement i regi av Kristiansand
Vest Rotary Klubb og distrikt 2290 ved DG Jan M Wesenberg.

Håkon var der..........
og han fikk fremmøtebevis for oppmøte. Men å besøke Svalbard Rotaryklubb (verdens nordligste Rotary Klubb) var ikke
helt problemfritt mht tid og sted. Dette kan jo Håkon si mer
om selv ved en passende anledning.

PERMISJON - MØTEFRITAK
Styret informerer om at Alf Johan og Timmy er innvilget
permisjon ut året.

VI BLIR KANSKJE FLERE?
Mulig at et par nye medlemmer er på vei inn i klubben.
Brev om dette er sendt ut fra klassifikasjonskomiteen ved
Øivind til vurdering og uttalelse.

ROTARY 2003
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

Hvis du vil ha noe sagt, spør en
mann. Hvis du vil ha noe gjort,
spør en kvinne.

"SKIPSFART HAR IKKE SÆRLIG MYE
ARBEIDSKRAFT Å BY PÅ"
skriver DN, men her tar de skammelig feil.
18505 norske sjøfolk jobber om bord på norske skip og rigger.
4750 nordmenn er ansatt på rederikontorer i Norge og utlandet.
80000 nordmenn jobber i maritim næring i Norge.
I år 2001 seilte den norske utenriksflåten inn 80,1 milliarder kroner i brutto fraktinntekter. Skipsfart er Norges største tjenesteeksportnæring, og nest største eksportnæring
totalt etter olje- og gass. Skipsfart utgjør alene halvparten
av den samlede norske tjenesteeksporten - og ikke minst,
Norge kontrollerer verdens tredje største handelsflåte.
Karoline Vinsrygg, rederiforbundet.

ENSOM, UTSATT, OVERARBEIDET OG
UTBRENT.......det er myten om sjefen.
Dette er feil. Topplederne har det moro (Veier til ledelse).
De brenner for jobben sin - De fyker alltid rundt og liker
menneskelig kontakt - De jobber mye, har høy smerteterskel
og klager lite - De er villige til å prioritere ned familie, venner og hobbyer - Den tilbaketrukne, strategiske ledertypen
er avleggs - Dagens gode ledere er sosiale, engasjerte og synlige - En toppleder må også være god til å prioritere.

OKTOBER 2002

Møteprogram

Mandag 07. MIN JOBB SOM INFORMASJONSSJEF
ved Audun Tjomsland - intro ved Hans
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Ar ne Lunde
Mandag 14. Hva skaper en suksessbedrift - internasjonalt
ved Torfinn Kildahl - Kongsberg Maritime
intro ved Svein Otto
Ansvarlig: Internasjonal tjeneste
Referent: Bjørn Nymoen
Mandag 21. BEDRIFTSBESØK hos AVEN
oppmøte 19oo i Sørbyveien 17
Ansvarlig: Yrkestjenesten
Referent: Reidar Næss
Mandag 28. DISTRIKTSGUVERNØR JAN WESENBERG
Spiseaften - Pent antrekk
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Torstein Sagen

første møte i

NOVEMBER 2002

redaktøren er utenlands (månedsbrevet blir forsinket)
Mandag 04. 3-MINUTT ved Tobias Brodtkorp
ROTARY FOUNDATION ved Erik Ekeli
Referent: Svein Otto Schjerven
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.

Fødselsdager i OKTOBER
10. Ulf Sundling......................58 år
31. Sverre Hamer.................... 69 år

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.

VI GRATULERER!
Fremmøtestatistikk for august - 61,1 %
Innlegg til månedsbrev nr. 11/2002 sendes redaktøren

senest mandag 21. oktober:

-

Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre - 3080 Holmestrand
fax 333 78 001 eller e-mail: olav@modellers.com
tel 333 78 000 a sentral 333 78 005 a direkte
privat 330 60412 mobil 901 46852
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