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PRESIDENTENS HJØRNE
Kjære Rotary venner!
Dette Rotary året har jammen meg gått fort unna. Egentlig synes jeg ikke det er så veldig lenge siden jeg tiltrådte.
Det å ha President jobben er spennende og utfordrene,
med høye ambisjoner som modererer seg en del som tiden
går. Når jeg nå tenker etter er det jo så mye mer jeg skulle
ha gjort; men jeg er stolt over at vi har hatt et utrolig godt
fremmøte. Vi får også til å dele ut en Æres-Nysgjerrig ved
kulturfestivalens åpning på 1000-års stedet lørdag 7. juni
kl. 12.30.
Det hadde også vært moro om de over kr. 30.000,- vi
samlet inn på juleavslutningen til Uganda kunne vokse til
over kr. 100.000,- med god hjelp fra distriktet og Rotary
Internasjonalt.
Jeg vil gjerne få takke alle de ”gode hjelperne” som har
hatt forskjellige tillitsverv i min presidentperiode, jeg er stolt
over og hatt akkurat dere på ”mitt lag”.
Til slutt vil jeg få takke for meg som president i Holmestrand Rotary Klubb 2007/08 og ønske Lars T med et nytt
mannskap lykke til i det kommende Rotary året!
Rotary hilsen Bjørn

Service
Above
Self

WORDS TO GROW BY.....
We have to be different to attract new members and to retain
them. This requires a new attitude and an understanding
that membership recruitment needs to be strategic. We can´t
just wait for new members to walk in the door!

REFLEKTANTENE.....
.....lar vente på seg. Velkommen til Bjørn Huse som har vært
på flere møter. Håper du vil trives hos oss.

BØRST STØVET AV PROTOKOLLENE
Det er helt sikkert unødvendig å minne om det - men protokollene skal være oppdaterte og overrekkes på presidentskiftet mandag 30.juni.

BRA FOREDRAGSHOLDERE.....
.....har vi mange av, men maken til glitrende, åpenhjertig og
engasjerende foredrag som Alf Johan (Rotarianer og byens
ordfører) holdt mandag 26. juni, kan jeg ikke huske at noen
har overgått tidligere. Passelig autoritær, jovial og disiplinert. En inspirator og taktiker som får alle til å dra i samme
enden av tauet (red Olav)

EN TAKK TIL BJØRN.....
NOEN ORD FRA INCOMING
Kjære Rotary venner!
I Rotary året som snart er gått har det vært mange gode
og interessante møter. Fremmøteprosenten vitner om det.

.....som har ledet oss gjennom et godt og positivt Rotary år
med interessante møtekvelder, og ikke minst - et godt sosialt samhold. 2007-08 har vært et meget bra år for klubben.
takk fra medlemmene

Stor takk til alle de som har bidratt til dette, særlig President Bjørn og Magne i programkomiteen. Så når jeg overtar som president er det med en liten følelse av ”å hoppe
etter Wirkola”. Men jeg ser fram til det, og jeg er også trygg
på at de nye komitelederne vil bidra til at vi får et fint neste år.
Jeg tror på at kjernen i det vi driver med er de gode møtene, der vi både får innsyn i spørsmål vi gjerne ikke kan så
mye om, har gode diskusjoner og kan dyrke et vennskap og
samhold. Jeg ser for meg at Ugandaprosjektet fortsetter og at
vi neste år må få resultater av arbeidet med rekruttering.
Jeg vil oppfordre alle nye komiteledere til å komme på
styremøtet med nytt og gammelt styre 9. juni . Da må vi få
en god overlevering fra årets styre og en flying start på neste
Rotary år. Blant annet må vi diskutere klubbens mål og
planer for neste år. Det skal jeg sende inn nå i juni.
Mitt første møte som president blir på hjemlig grunn –
velkommen til hagemøte 7. juli.
Rotary hilsen Lars

Skal bli gøy å se om noen
husker å ta med protokollene på
presidentskiftet den 30. juni!!!!

UTROLIG FOLKSOMT har det vært på de siste
båtturene. For å sikre passelig med mat og drikke ønsker vi
at du melder fra om duog fruen skal være med på fjorden mandag 16. juni 19oo PRESIS. Påmelding på møtene.

ROTARY 2007-2008

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

DISTRIKTSKONFERANSE
5-7. september 2008 på Clarion
Hotell, Tyholmen i Arendal.
Nedenes Rotary Klubb inviterer.
Ta med deg ledsager - få en fin
weekend med Rotary påfyll, hør
7 litauere fortelle om sitt Rotary,
kunstneriske innslag, hør RIpresidentens utsending, dans
til Arendal Storband.
Eget ledsagerprogram.
Påmeldingsfrist 1. august til president Lars.

Noe av det viktigste du kan gjøre
for andre mennesker er å lytte til
det de har å si!

MØTEPROGRAM - JUNI 2008
Mandag 02. 3-MINUTT ved Tom Johansen
EGOFOREDRAG av Johan Henrik Dahl
ved Alf Johan Svele
Ansvarlig : Programkomiteen
Referent : Sven Halvorsen
Mandag 09. STATUS og PLANER for
HOLMESTRAND FJORDHOTELL
ved direktør Ola Marius Solberg
Ansvarlig : Programkomiteen
Referent : Torstein Sagen
Mandag 16. BÅTTUR med DAMER (egne og andre)
Reker og godt drikke (rimelig kuvertpris)
Avreise fra brygga kl. 19oo PRESIS!
NB! Det blir tur uansett vær
Ansvarlig : Møte og Kameratskap
Referent : Tor Tingbø
Mandag 23. MØTET UTGÅR (St.hans)

Fremmøte i April - 68,9%
Fødselsdager i JUNI
01.
18.
26.
28.
29.

Arne Martin Huseby...............61 år
Tobias Brodtkorb...................50 år
Terje Karlsen......................... 49 år
Helge Kristensen................... 70 år
Runar Farnes........................ 53 år

Fødselsdager i JULI
06. Holmestrand Rotary Klubb.....59 år
29. Alv Smith Johansen............... 52 år

VI GRATULERER
President 2007-2008 Bjørn Nymoen,
tel 922 06770 e-mail: bnymoen@h-nett.no
Sekretær Hans-Arne Risnes,
tel 907 78744 e-mail: hans-arne@merkur-regnskap.no

Mandag 30. 3-MINUTT ved Jon Ivar Tunheim
PRESIDENTSKIFTE - Generalforsamling
seksjon B - PROTOKOLLOVERREKKELSER!
Spiseaften - Dress code is smart casual
HUSK SJÅFØR - vi skal hygge oss.
Ansvarlig : Møte og Kameratskap
Referent : Beint Saaghus

MØTEPROGRAM - JULI 2008
Mandag 07. SOMMERMØTE med ledsager i hagen til
president Lars i Fløyveien 8.
Ta med noe å sitte på. Værforbehold
(som vanlig kommer det melding på SMS)
Referat sendes Hans Petter Harestad, Hvitsteinbakken 13,
3080 Holmestrand. Fax 33 05 24 44 eller e-mail: htk@htk.no
MÅNEDSBREV 6/7/2008 ER SPONSET AV:

Programkomiteen Magne Aven,
tel 930 11992 e-mail: maaven@online.no
Redaktør Månedsbrev Olav Georg Dalseth,
tel 901 46852 e-mail: olav@limaco.no

RAMMEVERKSTED - QUILTSTOFFER - GALLERI
LANGGATEN 40 - HOLMESTRAND TLF 33 05 17 01

