MÅNEDSBREV 10 - 2012
OKTOBER - yrkestjeneste måned

HOLMESTRAND ROTARY KLUBB
DISTRIKT 2290 - CHARTERDATO 6. juli 1949 - www.holmestrand.rotary.no
MØTESTED: HOLMESTRAND FJORDHOTELL - Tirsdager kl. 20oo

FRA PRESIDENTEN
Kjære Rotaryvenner !
Vi fikk endelig tatt opp våre to reflektanter, Stig og Frode
ved vårt andre møte i september. De to representerer en
flott tilvekst til klubben, og vi ønsker dem hjertelig velkomne!
Totalt har vi da siden 1. juni fått 6-seks nye medlemmer i klubben og det er kjempeflott. Samtidig har vi en ny
reflektant, Otto Lagarhus, samt flere aktuelle kandidater
på listene våre. En fortsatt solid fadderinnsats bør gi flere
nye medlemmer i løpet av året.
Randi og jeg var på Distriktskonferansen i Sandefjord i
helgen. Jeg var på forhånd bedt av Distriktsguvernør Njål
Gjennestad om å gi en kort presentasjon av et prosjekt hos
oss. Med solid "påkledning" av Øistein laget jeg en 10-min
presentasjon som er sendt til styret, og Bjørn legger den
nok ut på vår webside. Vi fikk solid applaus og meget positiv tilbakemelding fra distriktsrepresentanter, ikke minst
fordi det var planlagt og forventet fire innlegg fra klubber
mht hva Rotary driver med, og bare 2 (!!), Kristiansand og
Holmestrand stilte opp. Tidligere NRK kjendis, Einar Lunde
holdt hovedforedraget med tema Afrika, og skrøt i sin innledning av Holmestrand´s prosjekt.
Past Distriktsguvernør, Ingrid Berget gav også Holmestrand stor ros med etterfølgende applaus for at vi har tatt
opp kvinnelig medlem i klubben og at vi rapporterer kraftig
vekst i medlemstallet. Det er hyggelig at vi kommer på listen over klubber som utmerker seg positivt.
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Betraktninger fra møtene - tekst og bilder Ivar Jon
Samtidsaktuelt og langsiktig
4. september falt det tanker fra Olav D. om vårt reviderte
møtetidspunkt. Analysen ble plassert samtidsaktuelt innenfor 3-min.rammen. Spørsmålet om hvorvidt klubben har
kommet vel ut av møteplanomleggingen er interessant. Olav D
påviste at bildet ikke fremstår entydig positivt.
Mer langsiktige ble refleksjonene fra kveldens hovedforedragsholder, nyopptatt
medlem Hans Anders Rygh.
Med utgangspunkt i historikk
fra slektsgården Kvan, trakk
han forsamlingen med helt
tilbake til 1339, men etter hvert
Hans Anders
nærmet også denne historien
seg nåtiden og Hans Anders’ oppvekst, voksenliv og yrkesvalg. Skjebnen penser stundom livet over på egne veier. Forbehold både om gårdsdrift og Oslo-opphold ble således gjort
til skamme. Kone og barn har akseptert skjebnens gang.
Med ingeniørbakgrunn favnet Hans Anders bredt rundt
yrkesutøvelse og egen fritid. Spennende år i SAS, Ped.semutdanning og arbeid med forsikringstaksering utvidet horisonten. På hobbybasis bygget han opp en bilsamling i fullskala. Status nå er «aktiv pensjonist». En tilforlatelig, lun
tone preget fremstillingen. Fortellingen ble dermed like trivelig som spennende.
Regnskapets time – spisse ører

Det vi fortsatt ikke kan skryte av, er våre fremmøtetall. Hvorfor er det så mange som sjelden eller aldri kommer på våre møter? Jeg oppmuntrer og utfordrer til å komme
med innspill mht hva vi kan gjøre for å bli enda mer attraktive for våre egne medlemmer.
Stig, Knut, Hans Anders og Hans Johan har meldt seg
på Rotarykurset i Horten 9. oktober. Det er flott!
Noe som bekymrer distriktets styre er at ingen klubber
har meldt inn kandidater til Guvernørposten for 2015-2016.
Fristen er nå forlenget til 15. oktober, om noen hos oss føler
seg kallet.
Som vanlig er planer for neste periode (2014-2015) allerede lagt i Rotary globalt. RI-president for den nye perioden,
RI-President-Nominee, er Gary C.K. Huang. Mr. Huang er
medlem av Rotary Club of Taipei, Taiwan.
Jeg imøteser topp fremmøte i oktober. Vi burde fint
klare å løfte oss fra nåværende 50% +/- til minst 60%. Og
til de av dere som har vært lenge borte, eller sjelden er på
møtene - la det ikke bli en barriere, dere er savnet og vi
ønsker virkelig at dere kommer.
Husk: Vi har ikke bare møteplikt - Vi har også møterett!
Med Rotary-hilsen fra Jan-Arne

Det er ikke lenger hvalen som er
utrydningstruet.
Det er de som fanger den.....

Øivind

Stig

fadder

Frode

Sven
fadder

Møtet 11. september ble en slags todelt «regnskapets time».
Medlemsantallet ble ikke bare oppgjort, men påplusset.
Øivind og Sven introduserte fyldig, Frode Ekeli og Stig Kløvstedt, som ble opptatt som nye medlemmer. Dermed er klubbens finans- og IT-kompetanse næret og ekspandert.
Møtets hovedinnlegg holdt Hans-Arne.
Som daglig leder av Merkur Regnskap SA
(ikke aksjeselskap, men samvirkeforetak) tilførte han regnskapets time ytterligere
regnskapslære. Selskapet har i dag 22 ansatte, og det kan vise seg også i fremtiden
å være en fornuftig dimensjonering, fikk
vi vite. Det hele begynte i atskillig mindre
Hans-Arne
målestokk, med 1-2 ansatte. Ekspansjonen fikk fart på 90-tallet. I dag er Kongsberg; Lardal og Øvre Eiker de viktigste kundekommunene,
men også for bønder i Holmestrand fører selskapet regnskap.
Hovedkontoret ligger i Hvittingfoss. Hans-Arne informerte
både om bransjen, regelverket og Merkur. Forsamlingen
spisset på sin side ikke kroner - men ører.

Yrkeskodeks for
Rotarianere:
1. Jeg ser mitt yrke som en
mulighet til å gagne andre
2. Jeg er trofast mot de etiske
retningslinjer for mitt yrke, mitt
lands lover og de moralske
normer i samfunnet

Program OKTOBER 2012
Tirsdag 02.

3-minutt ved Helge Kristensen
EGOFOREDRAG ved Stig Kløvstedt
Referent

Torsdag 09. 3-minutt ved Arne Fladby
BANKER I MOTVIND! Finanskrisens konsekvenser for Europeiske banker - v/Frode Ekeli
Referent

PEIS-møter – uten ekshibisjonister
Tirsdag 16.

Tirsdag 23.

: Sven Halvorsen

3-minutt ved Arne Johan Bu
KJEDEMAKTEN ved Arne Martin Huseby
Referent

48 er vi blitt - MYE POSITIVT I HRK

: Møte og Kameratskap
: Ole Johan Klyve

FELLESMØTE med NORDRE VESTFOLD
FORSVARSFORENING
(tema annonseres senere)
Referent

Tirsdag 30.

: Hans Anders Rygh

3-minutt ved Olav Grande
ØDEGÅRDBUA MED ØL OG PIZZA
Ansvarlig
Referent

Så var det PEIS-møter den 18. september. Med interessante
tema og drøftinger. Kommunikasjonskomiteen har kanskje
vært brukt som fotoeksempel fra slike seanser før. Derfor
tilkjennega ingen komitemedlemmer noe ekshibisjonistisk
behov denne gang. Men kveldens vert, Alv, serverte en eplekake så utsøkt at alle mente den, kaken altså, fortjente plass
i månedsbrevet. Så t.h. på bordet ses kaken, og for øvrig
spredt rundt bordet tilfeldigvis noen av de like engasjerte,
som beskjedne, komitemedlemmene.

: Kaj Haagensen

: Knut Aven

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

FREMMØTE AUGUST 2012 - 50,5 %
"FREMMØTE AUGUST 2011 - 63,1 %"

Klubben har pr. dags dato følgende aldersfordeling:
2 medlemmer i 40 årene
17 medlemmer i 50 årene
22 medlemmer i 60 årene
5 medlemmer i 70 årene
2 medlemmer i 80 årene

(4)
(14)
(18)
(5)
(2)

Fødselsdager i OKTOBER
10. Ulf Sundling.......................... 68 år
23. Stig Kløvstedt.........................59 år
30. Otto Lagarhus (reflektant)...... 67 år

Arne Johan er fortsatt yngst med 46 år.
Per Jan er den eldste på 84 år.

VI GRATULERER

GJENNOMSNITTALDEREN okt. 2012 er 62,15 år (61,09)
(tallene i parentes er fjorårets tall)

HVORDAN BLI MEDLEM AV ROTARY?
"Det er ikke mulig selv å melde seg inn i en klubb", men det
er absolutt mulig å ta kontakt med en klubb og melde sin
interesse.
Ja, slik står det skrevet på side 10 i
NORSK ROTARY HÅNDBOK av 2012.
Enige i dette eller ikke, - slik er dagens regler!!
Undertegnede mener fortsatt vi skal bruke regelen om at
opptak av nye skal være basert på anbefaling fra et klubbmedlem med påfølgende godkjennelse av styret, før den nye
reflektanten informeres om vedtaket.
Kanskje vi bør debattere dette slik at vi har like kjøreregler
for å anbefale nye medlemmer til HRK.
Olav D
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La nå ikke et par dumme ting Mitt Romney
har sagt privat få overskygge de mange
idiotiske tingene han har sagt offentlig,
skrev komikeren Andy Borowitz på Twitter.
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