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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
Jeg startet denne måneden med Distriktkonferansen i
Langesund den 2.-4. Sosialt veldig trivelig, - uten antydning
til mobbing for at vi ikke har kvinner i klubben. (Hans Arne
fikk høre det i fjor). Jeg tror de har gitt oss opp! Men rent
Rotary faglig så var det ikke så mye å hente. Noen bra foredragsholdere, noen mindre bra. Og med en pris på kr.4200,er det ganske dyrt. Neste år er det i Sandefjord det skjer, så
da blir det lettere og billigere) å evnt. ta en tur bare på lørdagen
for oss som ikke er president. Lørdagen gir mest utbytte.
Mer "matnyttig" var det på medlemsutviklingsseminaret
i Porsgrunn 15/9. Incoming Jan-Arne og undertegnede deltok fra klubben. Nye ideer, kaffe og wienerbrød fikk vi. Så
vil fremtiden vise om vi kan få litt fart på rekrutteringen.
Men ikke minst viktig er det å holde på de vi allerede har.
Statistisk sett slutter 50% av de yngre nye medlemmene i
løpet av 1-2 år. Flere klubber fortalte om tildels dårlig fremmøte. Hvordan står det så til i vår klubb med "ditt" fremmøte?
Jeg har sett på året 2010 og det er ikke alt som var like
bra. Vi var totalt 44 medlemmer, derav 36 med møteplikt.
Av de 36 er det bare 17 som holder møteplikten på 50% som
er Rotarys "krav" til oss. Og de "gamle" er eldst. Av de 8 uten
møteplikt er det 7 med over 50% fremmøte. De fleste med
80-90%. Vi hadde totalt 42 møter det året.
Dersom vi brekker statistikken enda lenger ned i 2010
så ser vi at 5 medlemmer var på kun 5 møter eller mindre.
4 var på mellom 6-10 møter, 8 på 11-20, 12 på 21-30 og 6
mer enn 30. Ivar Jon på topp med 38! Imponerende!!
Skal vi slå oss til ro med dette? Kansje det var et spesielt
år? Blir det bedre i år? Jeg er ikke ute etter å "henge" noen.
Av egen erfaring vet jeg at det kan være vanskelig å holde
møteplikten. Jobb, pendling, politikk, reiser, frivillige organisasjoner, familie etc. Det er mye som skal prioriteres. Til
dere som har mistanke om at dere lå under 50% i 2010,
prøv å gi Rotary 1ste prioritet et flere ganger i 2011/2012.
Med Rotary hilsen Tor
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VALGOPPTAKT
Før
kommunevalget
hadde klubben 5. september invitert ansvarlig redaktør i Jarlsberg Avis,
Knut S. Evensen. Han
trakk opp perspektiver og
pekte på politiske muligheter og alternativer. En
fengende opptakt som ga
nyttig innsikt. Som vi vet, har valgresultatet allerede ritet
opp store deler av det politiske landskapet i Holmestrand
for de fire kommende år. I det nye bystyret befinner det seg
opptil flere klubbmedlemmer. Vi gratulerer samtlige med
setene! Ikke minst ordføreren!

Et spesielt møte
Møtet 12. september ble spesielt
på flere vis. Det var særdeles spennende å høre utviklingsdirektør
Sigurd Røed Dahl i Helsedirektoratet foredra om sterke inntrykk
fra Japan. Han deltok i mars i den
Sigurd
utrykningsenheten som UtenriksRøed Dahl
departementet sendte ut etter
jordskjelv-, tsunami- og atomkatastrofen som rammet landet. Samtidig vekket det både sterke og
gode minner at Sigurd, som sønn
av den engasjerte Rotarianeren
Johan Henrik som gikk bort tidligere i år, kom til oss i tråd
med ønsker faren tidligere hadde tilkjennegitt. På sett og vis
ble Rotary-ringen her sluttet, på tvers av tiden.

Peismøter
Peismøter var plottet inn som programpost den 19. september.
Høsten er reisetid for mange. Enkelte vet vi har utsatt sin
sammenkomst noen dager, men peiskosen går sin gang.

EPLER I LANGE BANER

➥

godt
fremmøte

Ingenting å si på
smaken her
Marius Egge

➥

Gårdsbesøk 29. august, dreide seg om epler. På rekke og rad. I kasser og på paller, som flasker i lange baner og som en
imponerende, historisk årsrekke. Besøket på Egge gård i Lier ga oss innsyn i produksjonsgang og produktutvikling hos en
offensiv og moderne landbruksprodusent med sterke røtter. Vår omviser, Marius Egge, er ellevte generasjon som driver
gården. Å presse saften ut av epler - veldig mange epler (!) - for så å sitte igjen med alkoholfri, alkoholmild eller alkoholsterk
saft, cider, dram, er hovedgeskjeften. Men jordbær dyrkes også. Og egne drueranker er
fremstilling
plantet. Hyggelig at mange ledsagere ble med på denne flotte utflukten, som det seg hør
produktet
og bør ble avrundet med leskende smaksprøver.

ROTARY 2011-2012

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

MELDING fra Øistein B Larsen og
Nsimbi Education Centre:
To our dear Norwegian friends,
Your friends at Nsimbi Education Centre, would like to
express our deepest condolences for the tragedy that
resulted in the loss of 92 lives in your country. We ask
the almighty God to console and comfort all the families
that have lost their loved ones and the people of Norway.
May the souls of the departed rest in eternal peace.

Møteprogram OKTOBER 2011
Mandag 03. "NAF´s BILPOLITISKE ARBEID"
ved Christine Bu og Line Lillebø Osfoss.
Innledning ved Anders Grønnerød.
Ansvarlig
Referent

Mandag 10. 3-MINUTT ved Helge Kristensen
EGOFOREDRAG ved Hans Johan Kjølsrød.
Referent

DET ER IKKE OFTE DET SKJER men ALLE
8 (100 %) i medlemskomiteen møtte på peismøtet hjemme
hos Martin den 19. sept. til kaffe, kaker og mye hygge!
(Martin, Johan, Helge, Erik, Olav, Hans, Einar, Tobias).
Det ble diskutert: ✔ programforslag ✔ Rammene for
”vanlige” Rotarymøter ✔ Det Sosiale på medlemsmøtene
(eller mangel på dette) - mer preik/kaffe/øl etter møtene
✔ Nysgjerrigprisen: ønske om å beholde den siste damen
slik at vi iallfall har en kvinne i klubben. Prisen avvikles?
✔ STIPEND? – vi har trolig ikke råd til dette innenfor
klubbens nåværende økonomiske situasjon
✔ Istedet fokusere på å nominere/sende deltakere til RYLA
✔ Nye medlemmer (eller mangel på dette) Martin purrer opp
status hos fadderne. Imøteser nye forslag på medlemmer!
referent Tobias (lett omskrevet av Olav)

FREMMØTE i AUGUST 63,1 %
Fødselsdager i OKTOBER
10. Ulf Sundling.......................... 67 år

: Torstein Sagen
: Espen Andresen

: Hans-Arne Risnes

Mandag 17. KULTURSKOLEN ved Rektor Jon Endre Røed
Olsen. Elever underholder.
Ansvarlig
Referent

: Torstein Sagen
: Terje Andersen

Mandag 24. GUVERNØRBESØK - SPISEAFTEN
"Alle" møter - Pent antrekk
Ansvarlig
Referent

: Møte og Kameratskap
: Beint Saaghus

Mandag 31. VI BESØKER JERNBANETUNNELEN VED
SJØSKOGEN. Orientering ved Fagansvarlig
geologi Hanne Wiig Sagen og informasjonsrådgiver Freddy Fagerheim fra Jernbaneverket.
Vi møter kl. 19oo ved LNS Sjøskogen.
Ansvarlig
Referent

: Torstein Sagen
: Olav Georg Dalseth

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no
VIKTIG! Den som er satt opp som referent eller 3-minutter skal selv sørge for stedfortreder hvis han ikke kan møte.
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