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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotaryvenner ! Tiden haster avsted og jeg er nå
inne i siste halvdel av min presidentperiode. En tid jeg ser
tilbake på som både interessant og givende.
Vi har hatt meget godt fremmøte, gode programmer (ros
til komiteene), og det har vært en grei jobb å lede møtene.
Noe som har utvidet min Rotary horisont (fin vending) er
de fire møter/samlinger man obligatorisk tar del i før, og i
presidentåret. Det hele startet med PETS (presidentskolen),
deretter distriktskonferanse, distriktssamling og til slutt
presidentsamling 12.-13. januar i Arendal. På sistnevnte
samling gikk vi igjennom mye interessant Rotarystoff som
jeg vil oppsummere i kortversjon:
HVOR STÅR DISTRIKT 2290
HALVVEIS I ÅRET ?

Service
Above
Self

Distriktsmesterskap i
GOLF i Kvinesdal
Mange Rotarianere spiller golf og Kvinesdal Rotary Klubb med støtte av distriktet, vil
arrangere mesterskap den 16.-17. juni.
Kvinesdal har 9-hulls bane, og en treningsbane med 6 hull.
Med 96 påmeldte vil deltakeravgiften bli ca. 300 kroner.
Dette kan bli en fin familiehelg i Rotarys tegn med fellesarrangement, premieutdeling, litt kultur og masse humør.
Hvem blir Rotarys første distriktsmester i golf ?
------------------------------

ROTARY FOUNDATION
DOING GOOD IN THE WORLD

Antall klubber i distrikt 2290
45
Antall medlemmer i distrikt 2290
2152
Antall kvinner
152
Klubber uten kvinner
14
Klubber som tar opp første kvinne i 2001
5
Klubber som ikke vil gi til Rotary Foundation
2
Distriktets målsetting for innbetaling til Rotary Foundation
er kr. 150 pr. medlem. Innbetaling fra klubbene varierer fra
kr. 233 til kr. 17 pr. medlem. Så langt er det Porsgrunn RK
som har innbetalt mest, fulgt av Tønsberg og Sande.
Holmestrand har så langt dette året innbetalt kr. 5000, hvilket er ca. 100 kroner pr. medlem.

Fondets bruk av midler 1999-2000 i millioner US$.

HVA ER EN PAUL HARRIS FELLOW (PHF) ?
Definisjon: "En som har bidratt med - eller i hvis navn
det er innbetalt - US$ 1000 til Rotary Foundation".
Bidraget kan være gitt personlig - eller gitt av klubben i
kandidatens navn.
Gjennom vårt mangeårige bidrag til RF har vår klubb
opparbeidet en PHF-konto på vel US$ 2700 pr. sept. 2000.
Dvs at vi har midler til 2 nye PHF utmerkelser. Klubben har
tidligere delt ut 5 PHF utmerkelser for innsats i klubben,
Rotary, og i samfunnet forøvrig. 4 til medlemmer og 1 til
ikke medlem.

I tillegg har "the Board of Directors" i Rotary International gitt PolioPlus høyeste prioritet for å kunne sertifisere en
poliofri verden i 2005.
Siden PolioPlus kampanjen startet i 1985 har 4497 Rotary klubber i 418 distrikter verden over mobilisert krefter
til dette kjempemessige arbeidet. Mer enn 2 milliarder barn
har blitt vaksinert mot polio fra tiden da 125 nasjoner verden over var rammet av sykdommen. Nå i år 2000 er dette
tallet ned i 30. Pr. juni 2000 har Rotary ytet mer enn US$
378 millioner (NOK 3,4 milliarder) til dette prosjektet.

MATCHING GRANT MILESTONE!
Matching Grant startet i 1965, og hittil er 11300 prosjekter godkjent. Matching Grant er som kjent et samarbeide mellom to klubber hvor det fremskaffes midler til egnet hjelpeprosjekt. Det kan være humanitær hjelp til sykehus, skoler, barnehjem - skaffe rent vann o.l. Man kommer
langt med små midler, og bidraget som fremskaffes dobles
av Rotary Foundation slik at prosjektet har 2 ganger innsatsen å bruke på formålet.
Rotary har uendelige muligheter for den som vil noe.

Vi er med å gi gjennom vårt medlemskap i HRK. Klubben gir midler videre til Rotary Foundation. RI har bevist at
de forvalter midlene på en fornuftig og nøktern måte. Pengene kommer dit de skal med minimale administrative utgifter.

Med tanken på å bli vegetarianer streifende i bakhodet,
ønsker jeg alle en god februar måned

Med Rotaryhilsen - Olav

1999-2000 bidraget til PolioPlus var på US$ 36,9 mill.

Din fornuft er uten forstand før den
har steget til ditt hjerte
(Stein Mehren)
Visste du at mennesket bruker bare 6% av sin hjernekapasitet (kan umulig gjelde Rotarianere)

ROTARY 2001
Frimerke
kr. 4,50

CREATE AWARENESS
TAKE ACTION

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

Norge er Europamester
Norge kommer på førsteplass i Europa
når det gjelder forsøk på nyetableringer av
bedrifter. For fire år siden lå vi på bunn.
Om det hadde vært arrangert verdensmesterskap i den samme idrettsgrenen, ville
vi ha kommet på 6. plass.
Etableringshindringene er store. Vi scorer lavt på områder som regelverk og politisk prioritering, men kapitaltilgangen fra private investorer har vært sterkt økende.
MANGE SATSER - Av de rundt 3 millioner innbyggerne
i Norge mellom 18 og 64 år, forsøker vel 240,000 nå å starte
en ny bedrift. I gjennomsnitt står det to personer bak hvert
forsøk, og rundt 40 prosent av dem lykkes.
-------------------------------

Forskjellen mellom genialitet og
idioti er at genialitet har sine
begrensninger (Albert Einstein)

ROTARY 2000 FACTS
Nedenfor ser du medlemsutviklingen i Rotary mellom
1990 og 2000. De siste årene viser en nedgang i medlemstallene - men det er kvalitet som teller fremfor kvantitet.

Møteprogram FEBRUAR 2001
Mandag 05.

Norsk Skøytesport - har den noen framtid,
eller bare en glitrende fortid ??
Tanker og betraktninger ved Roar Grønvold
Ansvarlig: Internasjonal komite
Referent: Trond Frøyland

Mandag 12.

3-MINUTT ved Timmy Breen Nilsen
Tilbakeblikk - egoforedrag v/Kåre Skarrebo
Ansvarlig: Senior Råd
Referent: Helge Kristensen

Mandag 19.

NETTBANK - BETALING - SIKKERHET
Ansvarlig: IT-komiteen ved Bjørn Nymoen
Referent: Hans Narverud

Mandag 26.

3-MINUTT ved Amund Rudlang
EGOFOREDRAG ved Espen Andresen
Sosialt samvær med kaffe/te og kake kr. 15,Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Einar G Løken

NB! De som har oppgaver på møtene, men som er forhindret fra å møte, MÅ skaffe stedfortreder.
MØTEREFERAT må sendes vår arkivar:
Hans Petter Harestad, Eventyrstien 1, 3080 Holmestrand

Fødselsdager i FEBRUAR

Fremmøtestatistikk for desember 80,12 %.
Innlegg til månedsbrev nr. 3/2001 sendes redaktøren -

04.
07.
13.
14.
15.
17.
23.

Hans Narverud
Trond Frøyland
Terje Andersen
Johan Svele
Espen Andresen
Kåre Huseby
Rotary International

55
61
57
70
43
78
96
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VI GRATULERER!
MÅNEDSBREV 2/2001 ER SPONSET AV:

senest mandag 19. februar:

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

TEKNISK HOBBY
Tønsberg : Farmannsveien 48
Oslo
: Maridalsveien 154

www.modellers.com
tel 333 78 000
fax 333 78 001
tel 23 00 95 05 fax 23 00 95 09

