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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner!
August er snart forbi og heller ikke denne måneden bød
på den store sommeropplevelsen. Det ble likevel avsatt tid til
en mc-tur til hjemlige trakter. Fiske og krabbefangst stod på
aktivitetskartet. Nykokt krabbe sammen med en god Chablis kan absolutt anbefales.
Møtene våre har allerede vært i gang en måned når dette
leses. Programmet har vært variert og interessant med alt
fra egobransje til pizzakveld. En stor takk til arrangementskomiteen for både pizza og diverse underholdningspåfunn.

Service
Above
Self

VIKTIGE
3-MINUTTER....
er så visst ikke bare 3 minutter! I Rotary sammenheng står
dette tilmålte tidsrommet for
noe langt utover en unnselig og
snarglemt liten strekning på
urskiven. Programposten åpner
for ettertanke og utsyn. Terje A´s innlegg 2. august strakk
tanken langt. Det handlet om milliarder, - målt i kroner,
kilometer, galakser og lysår. Terje lot et barns sjarmerende
lille flygerdrøm avrunde og lande i tallsjongleringen.

Programmet for september ser også veldig spennende
ut så her er det bare å møte frem og nyte av innholdet.
Jeg ønsker å rette en oppfordring til dere alle i klubben
om å jobbe ekstra hardt med tanke på rekruttering av nye
medlemmer. Vi har mange forslag på lista vår, men til ettertanke er det ikke blitt mange nye medlemmer Av gamle referater leser jeg at prosjekt ”kvinner i klubben” ble startet i
2002. Lite skjedde før prosjektet ble forsøkt tatt opp igjen i
2004. I 2005 ble det slått fast at; ”vi får kvinner i klubben
vår og dette vil etter presidentens oppfatning styrke HRK”.
Ingen kvinner ble medlemmer i HRK og etter dette utsagnet
har prosjektet med kvinner i HRK stått stille. Kanskje er det
slik at vi rett og slett ikke ønsker kvinner velkommen i vår
klubb? Eller er vi ikke attraktiv som arena for kvinnene i
Holmestrand og omegn? Jeg synes vi bør ta en seriøs debatt
rundt dette spørsmålet, og foreslår at noe av tiden på peismøtet i september benyttes til debatt rundt temaet.
September er tid for distriktskonferanse. I år går denne
av stabelen i Tønsberg helgen 3. til 5. september, med Færder
Rotaryklubb som arrangør. Programmet ser spennende ut
og inneholder blant annet foredrag av Geir Lundestad, Carl
Wilhelm Stenhammar og Thorvald Stoltenberg. Jeg ser frem
til å delta på konferansen.

SOFISTIKERT "DRIVE"....
Vårt ferske medlem, Per Halvor Rønningen, presenterte seg
9. august og stilte to mandager senere opp som leder og
vertskap for bedriftsbesøk i egen virksomhet: VACON.
Alle fremmøtte vet nå hva "frekvensomformere" er! De som
uteble, gikk glipp av forklaringen samt utmerket "heimelaga" fiskesuppe. I fasjonable omgivelser hos en spisskompetent, lokal bedrift hygget vi oss og lot oss imponere!
Bedriften er åpenbart i takt med sitt motto: Driven by drives.

Ønsker dere alle velkommen til interessante møter i september!
Med Rotary hilsen Hans-Arne

PRESIDENTEN
presenterte seg på møtet
2. august.
Med bilder og ord fra
viktige og muntre livsepisoder. Vi visste godt
hvem han var fra før av,
men nå kjenner vi HansArne enda bedre!

VELKOMMEN KAMERATER!
Med ovenstående utrop ønsket Jan-Arne, Håkon og Ivar Jon
unisont velkommen til hyggekveld med øl og pizza på
Ødegårdsbua 16. august. Ivar introduserte en risikoanalyse som ble gjennomført i "engasjert" gruppearbeid. Den
omhandlet klubbens farer, overlevelseevne og utviklingspotensial. Håkon informerte om svineinfluensaen, faglig
innsiktsfullt mellom journalistiske avbrudd. Jan-Arne krydret med rappe historier. Et kort magi-kurs inngikk også.
Hvor mange som skjønte hva... er uklart. Kostholdet var
det Tor som kvalitetssikret.
Bilder og tekst av Ivar Jon
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

VI ER NÅ OPPE I 43 medlemmer
Med vårt nye medlem
Per Halvor Rønningen 48 år, er vi en
mer enn ved forrige måling.
Det er flere potensielle nye reflektanter i "banken" slik at mulighetene
for en ytterligere medlemsutvidelse
syntes gode i dette året.
Vi har følgende aldersfordeling:
4 medlemmer i 40 årene
15 medlemmer i 50 årene
17 medlemmer i 60 årene
5 medlemmer i 70 årene
2 medlemmer i 80 årene
Arne Johan er fortsatt den yngste med 44 år og
Per Jan Jørgensen den eldste med sine 82 år.
GJENNOMSNITTSALDEREN i 2010 er 60,65 år
Vi har tippet over 60 års grensen, men klarer vi en
medlemsøkning bør vi kunne senke snittalderen under 60
igjen. Faddere: ta med nye reflektanter på møtene.

MØTEPROGRAM - SEPTEMBER 2010
Mandag 06. OPPTAKTEN TIL DET TYSKE ANGREPET
PÅ NORGE 9. APRIL 1940
ved Ambassadør Terje Johannesen
Intro ved Johan Henrik Dahl
Referent

Mandag 13. SOSIALE MEDIER; Den nye kommunikasjonskanalen. Hvordan styre/utnytte?
Privat og i næringslivet
ved bedriftsleder Janne Hjelmtvedt
Intro ved Bjørn Nymoen
Referent

01.
07.
18.
23.
25.

Øistein B Larsen.................... 62 år
Tom Johansen....................... 54 år
Per Halvor Rønningen............ 49 år
Martin Westbye...................... 58 år
Torstein Sagen...................... 70 år

VI GRATULERER

President 2010-2011 Hans-Arne Risnes,
tel 90 77 87 44 e-mail: hans-arne@merkur-regnskap.no
Sekretær Kaj Haagensen,
tel 909 28 751 e-mail: kajha@online.no
Programkomiteen Jan-Arne Rønningen,
tel 40 40 02 42 e-mail: j-aroenn@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46 852 e-mail: olav@limaco.no

: Beint Saaghus

Mandag 20. PEISMØTER-KOMITEMØTER
Komiteformenn bestemmer sted og innkaller.
Møtetema utsendes fra presidenten via mail.
REFERAT sendes via mail til president og
IT-ansvarlig Bjørn umiddelbart etter møtet.
Mandag 27. "PROSJEKTSTYRING TIL SUKSESS.
USIKKERHETSSTYRING AV PROSJEKTER"
v/Trygve Sagen, Sjef analyseavd, Holte consult
Intro ved Ivar Jon Tunheim
Referent

Fødselsdager i SEPTEMBER

: Ulf Sundling

: Tor Tingbø

NB! Alle møtereferat sendes til Bjørn Nymoen på mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no

Gjerrighet, tror noen, øker grøden,
men heller havner en gjerrig i nøden!
For det å være nysgjerrig av sinn,
er det som kan gjøre deg virkelig stinn:
Ivar Jon Tunheim
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