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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotary venner!
Det går mot høst og ser vi på kalenderen så er vi i september måned allerede. En fin tid for mange selv om noen
"gruer seg" til den mørke årstiden. Høsten er en fin tid til å
komme seg ut i skog og mark, for deretter å kunne trekke
innendørs til god mat og drikke!
Vårt eldste Rotary medlem har gått bort. Den siste
uka fikk vi den triste meldingen om at Ingvar Grønnerød
var død. Han ble nesten 98 år og var en av charter medlemmene i Holmestrand Rotary Klubb fra 1949. President var han fra 1955 til 1956.
Jeg representerte klubben ved bisettelsen og vi bidro med
en gave til Holmestrand Sykehjem. Pratet med familien under minnestunden og fikk det inntrykk at Ingvar hadde glede
av Rotary helt til han ble for svak. Månedsbrevet ble lest
opp ved senga og det satte han stor pris på. Vår desidert
eldste Rotarianer er med dette gått bort, og vi ønsker fred
over Ingvar´s minne.
En annen vemodig melding er at Sverre Hamer har
meldt seg ut av klubben. Sverre har som kjent slitt med
dårlig helse og utsiktene til en snarlig bedring er etter det
Gerd sier, heller små. Sverre var en virkelig aktiv og positiv
Rotarianer som vil bli savnet av oss alle.
Som dere alle er klar over så er det flere av våre medlemmer som ikke har det så bra. Per M Hegg er for tiden på
Holmestrand Sykehjem avdeling D til rehabilitering, og Kåre
Skarrebo er på Re Sykehjem og får pleie der. Disse trenger
vår oppmerksomhet. Her har vi ikke vært flinke nok som
klubb! De trenger sårt vårt nettverk/vennskap, ja ikke bare
den som er syk men også familien. Min oppfordring til alle
er å sette av noe tid og ta en tur innom for en god prat!
Når det gjelder Distriktskonferansen, så deltar Bjørn
N, Lars, og meg selv på lørdagens program.
Til slutt vil jeg ønske alle velkommen på Rotarymøtene
i September slik at vi kan styrke samholdet og bidra til et
berikende og godt fellesskap.
Rotary hilsen Espen
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GJENNOMSNITTALDEREN....
Tid for statistikk igjen - og i 2004 og 2005
var vi henholdsvis 52 og 50 medlemmer.
Pr/dato i 2006 er vi nede i 45 medlemmer med kanskje færre aktive enn noen
gang, men med vårt forestående "løft" (se
styremøtereferat) skal dette rettes på allerede i inneværende Rotary år.
Så til "the facts": Beint holder med sine
43 år stillingen som "yngstemann". Etter Ingvar´s bortgang er Kåre vårt eldste
medlem med respektable 83 år.
Medlemmenes totale alder er 2676 år. Deler vi dette på 45
medlemmer blir GJENNOMSNITTALDEREN 59,47 år.
Snittalderen de 3 foregående år var:
58,75 i 2003, 59,63 i 2005, og 60,1 i 2005.
NB! Gjennomsnittalder for hele landet er 64 år.

VI ER NEDE I 45.....
VI SNAKKER IKKE OM ALDER denne gangen, men antall
medlemmer i Holmestrand Rotary Klubb. Dette er det laveste medlemstallet siden undertegnede begynte i klubben i
mai 1995.
VI TRENGER ET LØFT og en målsetting om å øke medlemstallet til over 50 igjen. SÅ HVIS ALLE FORESLÅR en ny
potensiell kandidat hver, burde vi få resultater.

BETINGELSER for ROTARY MEDLEMSKAP
✔ være voksne personer med god karakter og med god anseelse i utøvelsen av sitt yrke ✔ inneha ledende eller selvstendig stilling innen yrket/bedriften/organisasjonen
✔ være personlig, aktiv virksom innen det yrket/den klassifikasjon som vedkommende dekker ✔ ha sitt arbeids- eller
bosted innenfor klubbens territorialgrense som er Holmestrand, Re og Hof. NB! Nye medlemmer fra Hof ønskes.
OBS! Foreslåtte kandidater skal ikke kontaktes om eventuelt medlemskap før etter at klubbens medlemmer har hatt
anledning til å uttale seg, og styrets godkjennelse foreligger.
På verdensbasis er det nå 32.408 Rotary klubber med totalt
1.208.950 medlemmer - og du er en av dem!

ÅRBOKEN HAR KOMMET
Den har ligget å ventet på "sin eier" et par
møter nå, og for de som har gått glipp av
dette er det en god grunn til å komme å
plukke den opp.
Holmestrand Rotary Klubb´s medlemsoversikt finner du på side 183. Eventuelle feil/endringer i oversikten kan meldes elektronisk, eller på skjema side 425.
Ellers er det endel nyttig informasjon om Rotary´s nye
LEDERSKAPSPLAN og klubbenes nye KOMITÉSTRUKTUR
som det anbefales at norske Rotary klubber innfører innen
1. juli 2007. Les mer om dette på side 66.

Rotary fight against polio.....
Etter at Egypt og Niger ble poliofrie i februar, er det bare
Afghanistan, India, Nigeria og Pakistan som gjenstår.

RI President Boyd sier.....
Vann er "target number one"! Uten rent vann er ingenting
mulig. Er du tørst er det kun vann som hjelper.

Paul Harris sa engang.....
There is enough atomic energy in every Rotary Club to blow
it into a thousand bits were it not for the spirit of tolerance
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

Styremøte REFERAT 21. august 06
Tilstede: Espen, Jon Petter, Olav, Bjørn N, Ole Herman,
Hans Arne, Jan, Svein Otto, Erik, Lars.
SAK 1.

SAK 2.

PROGRAM høst 2006:
Yrkestjenesten (Ole Herman) og Internasjonal
Tjeneste (Hans Arne) oversender program snarest
til Programkomiteen (Svein Otto) og til redaktør
senest torsdag før utgivelse av månedsbrev.
MEDLEMSSTATUS:
Sverre er utmeldt pga sykdom. Jon Petter og
Hans Arne ble valgt til å ha ansvaret for kontakt
med Round Table. De som går ut av RT ved fylte
40 år er potensielle kandidater til Rotary.
Presidenten tar opp på neste møte det enkelte
medlems ansvar for å rekruttere nye medlemmer.

SAK 3.

Klubbens forhold til NØDSTILTE i Holmestrand:
Vi etablerer ingen fast støtteordning,
men vurderer ønsker om støtte fra sak til sak.

SAK 4.

MØTEPLAN FOR ARBEIDSGRUPPE
"Ny organisasjonsplan for HRK":
Espen, Jon Petter, Bjørn N og Erik utarbeider
forslag som legges frem på styremøte, og deretter
på medlemsmøte for beslutning.

(Lars Tveito sekretær 06/07)

EN GLAD HISTORIE.....
Åtte tyske Rotary klubber i Bodensee
regionen har samlet inn USD 60.000 og
bygd en ny skole i Afghanistan som gir
1000 afghan barn utdannelse.
Skolen ligger i det forhenværende
Al Qaeda distriktet Tora Bora. Driftskostnader og lærerlønninger for skoleåret 2006 er også sikret.

MØTEPROGRAM - SEPTEMBER 06
Mandag 04. RAPPORT fra Nsimbi Education Centre
ved Christina Høysæther
Ansvarlig: Øistein Larsen
Referent: Arne Lunde
Mandag 11. BESØK PÅ TORP FLYPLASS
med foredrag av direktør Alf Reidar Fjeld
Avreise fra Sparebankgården/brygga 18oo
Ansvarlig: Arne Lunde
Referent: Ole Johan Klyve
Mandag 18. SURPRISE I ved Ole Herman Nordby
Ansvarlig: YRKESTJENESTEN
Referent: Terje Andersen
Mandag 25. SURPRISE II ved Svein Otto Schjerven
Ansvarlig: Programkomiteen
Referent: Tor Tingbø
NB! De som har oppgaver på møtene, men som er
forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no

Fremmøtestatistikk for Juli - 27,8%
Fødselsdager i SEPTEMBER
01. Øistein B Larsen.................... 58 år
23. Martin Westbye...................... 54 år
25. Torstein Sagen.......................66 år

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