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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotary venner!
Det er med stor glede som president å se at det nå har
kommet enda tre nye reflektanter til klubben vår, nemlig
Tom Johansen, Reidar Setnes og Ivar Jon Tunheim. Vi gleder oss til å bli kjent med dere og håper at dere alle vil trives
i Holmestrand Rotary Klubb.
Totalt er vi dermed oppe i 4 aktive reflektanter.
Vi ble alle engstelige da Olav kom på klubbmøte og fortalte om hvordan han fikk seg "en trøkk" på sykehuset. Det
var ingen god historie, vi ønsker deg god bedring Olav!
I skrivende stund sitter jeg og planlegger noen innspill
til peismøtene som avvikles den 26. februar. NB! Det er
viktig at alle komiteene sender inn sine referater så raskt
som mulig etter disse møtene!
Som kjent legges det opp til to peismøter for hvert halvår.
Det neste peismøtet til våren blir 30. april, da skal det endelige programmet for høsten legges. Bakgrunnen for peismøtene er å kunne bli bedre kjent og om mulig å kunne
engasjere klubbens medlemmer utover det å ”bare” finne
frem til nye programmer. Tanken er å få til en bedre kontinuitet i Rotary arbeidet. Vi kommer her med noen tanker
og innspill på hvordan komiteene kan ta tak i noen ”prosjekter”. Det aller beste er hvis komiteene kommer med
egne forslag som de ser på som meningsfylte å jobbe videre
med. Dessuten ønsker vi innspill på en del andre spørsmål
når det gjelder organiseringen:
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ROTARY FOUNDATIONS
PERMANENT FUND
som er et slags garanti- og støttefond for Rotary´s hovedfond Rotary Foundation, er nå på 500 millioner USD (over 3
milliarder NOK). Det er imponerende når vi vet at fondet ble
stiftet så sent som i 1982.

42 MEDLEMMER + 4 REFLEKTANTER
VI ER I SIGET OPP MOT 50 MEDLEMMER IGJEN, MEN
DET ER FORTSATT GOD PLASS TIL FLERE I KLUBBEN SÅ
KOM GJERNE MED FORSLAG TIL FLERE NYE MEDLEMMER.

MEDLEMSTALLET I ROTARY
Det er ikke bare Holmestrand Rotary Klubb som er bekymret for medlemtallet. Styret i Rotary International er også
bekymret og foreslår at klubbene utnevner en erfaren Rotarianer i egen krets til å arbeide med rekrutteringen, samt å
veilede egne medlemmer i Rotarykjennskap.

Det er nå i slutten av februar og vi har kunnet glede oss
over noen fine dager med skiføre. Sola begynner og varme
og vi kan glede oss over stadig lengre dager. Det er bare å
nyte den fine årstiden vi nå går inn i !
Til slutt ønsker jeg alle sammen en riktig god påske, og
velkommen på møtene i Mars!

Graf´en viser klubbstørrelser verden over.

Magasinet ROTARY NORDEN spanderte 1/3 side
med bilde av president Espen med "flaska" undet tittelen:
En fjær kan bli til 10 høns - og en flaske med rom til
15.000 kroner. Bra markedsføring!

I dag er det gjennomsnittlig 38 medlemmer (45 i 2002) i
klubbene verden over. Den vanlige Rotary klubb har faktisk bare 20 medlemmer som også er minimum krav for å
starte en ny klubb. 22% av klubbene har mindre enn 20
medlemmer og 4% har færre enn 11 medlemmer. Ettersom
eksisterende klubber blir mindre har antall nye klubber økt
med 20% mellom 1995 og 2005. Dette gir flere klubber i
mange distrikt, men færre medlemmer.
Det å rekruttere nye medlemmer bør ha topp oppmerksomhet hele tiden og ikke gjøres etter skippertak metoden.

HVA ER ROTARY?

ROTARY MEDLEMSTALL I VERDEN

Det hender at vi blir spurt: Hva er Rotary? - og det er ikke
alltid lett å gi et kort og enkelt svar. Rotary er så mye, og alt
på en gang: Vennskap og kameratskap - Internasjonal forståelse og samarbeid - Yrkesetikk og lederskap i samfunnet. Det er dette som har ført oss til Rotary, og samtidig er
det årsaken til at vi som liker oss - blir i Rotary.

Antall Rotarianere :
Antall klubber
:
Antall distrikter

Rotary hilsen Espen

DET MAN GIR - FÅR MAN TILBAKE

1 208 562
32 554
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Hvis et overfylt skrivebord er et tegn
på en rotete hjerne,
.....hva er så et tomt skrivebord?
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Returadresse:
Olav Georg Dalseth, Kornto Vestre, 3080 Holmestrand.

MØTEPROGRAM - MARS 2007
Mandag 05. 3-MINUTT ved Max Trandem
IKP-FOREDRAG ved Arne Lunde
Ansvarlig: Samfunnstjenesten
Referent: Erik Ekeli
Mandag 12. ENDRINGER I DET SVENSKE FORSVARET
ved Mil. Attache Oberst Per Lennerman
Ansvarlig: Samarbeide med Holmestrand og
omegn Forsvarsforening
Referent: Hans Petter Harestad
RI har laget presentasjonsmappe som kalles Rotary´s Global Public Image Campaign "Best of Collection". Den inneholder fire DVD´er om Rotary´s verdensomspennende markedsføring mot TV, radio, aviser, billboards og internett.
Her fokuseres det på Rotary´s kjernesaker som frivillig humanitært arbeide, utryddelse av polio, utdannelse for ungdom, fredsarbeide, sult, hjelp til å finne vann o.a.
Mappen er et godt hjelpemiddel og vil på en utmerket måte
gi vår Rotary historie anerkjennelse og kunnskap i lokalsamfunnet og ellers.
Hvis noen av klubbens medlemmer føler seg kallet til å gjøre
en mulig markedsføring mot lokale medier så kan mappen
med all informasjon fås ved henvendelse til president Espen.

Mandag 19. BESØK PÅ HOLMESTRAND MUSEUM
NB! PÅMELDING ved Bjørn.
Ansvarlig: Møte og Kameratskap
Referent: Helge kristensen
Mandag 26. MIKRO-ELEKTRONIKK en ny
hjørnestensbedrift v/Henrik Jakobsen HIV
Avreise fra Posthuset på brygga kl. 18oo.
Tilbake ca, kl. 20oo. Kjøring avtales
Ansvarlig: Torstein Sagen
Referent: Håkon Fæste
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

NOE Å SE FRAM TIL.....
VÅRJEVNDØGN onsdag 21. mars
SOMMERTID starter søndag 25. mars
Fremmøte i Januar - 65,9 %

Fødselsdager i MARS
08.
14.
27.
28.

Ole Herman Nordby............... 52
Erik Ekeli.............................. 74
Einar G Løken....................... 54
Håkon Fæste......................... 68
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år
år
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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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