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Kronikk

.
Vi har nå tilbakelagt første halvår i mitt presidentår og jeg vil benytte anledningen til å gjøre
et tilbakeblikk. Det vil jeg gjøre det ved å evaluere resultater opp mot de mål og planer som
jeg presenterte på presidentens aften. For meg har høsten vært både spennende og givende.
Halvåret har gått svært fort, så min følelse er at mye er fortsatt ugjort i forhold til de nevnte
mål og planer. Selv med ukentlige møter, så går vår avsatte time veldig fort. Kanskje er
intensjonene større enn det vi evner, men det gjenstår fortsatt et halvår, og så får den endelige
evalueringen gjøres til våren.
Målet er at alle skal føle hygge og nytte ved å være medlem, og da er programmet viktig.
Programkomitèen har gjort en god jobb og lagt opp et variert program som ivaretar sosialt
kameratskap, klubbarbeid og interessante foredrag med interne og eksterne kåsører. Om vi har
klart å balansere disse elementene godt nok vet jeg det er delte meninger om. Noen savner
mer foredrag, mindre rotarystoff, mens andre vil ha mer tid til å prate sammen. Dette er nok
synspunkter vi må leve med. Styret og programkomitèen vil justere opplegget etter beste evne
etter de signaler som medlemmene måtte komme med. Det er selvfølgelig lov for alle å
komme med synspunkter på dette. På den måten kan vi justere og forbedre oss. Jeg vil i denne
sammenheng minne om at høstens program er i utgangspunktet bunnlagt med en del møter
som jeg vil kalle obligatoriske med rotatystoff. Eks.: Planmøter, komitèmøter, guvernørbesøk,
årsmøte, valgmøte etc. Programkomiteen er nevnt og et av målene var å få komitèene til å
arbeide slik rotary foreslår i sin lederskapsplan. Jeg vil berømme komitèene som har tatt tak i
sine oppgaver . Handycampkomitèen med Arne Fuglum i spissen er i særklasse, og jeg håper
og tror at ingen blir fornærmet om den nevnes spesielt som velstrukturert og målrettet.
Handycamp er et prosjekt som gjør oss synlig i rotarysammenheng og vil bidra positivt for
klubbens omdømme. Vi hadde som mål å bedre fremmøteprosenten og der har vi ikke lykkes.
Det kan det være forkjellige grunner til det, uten at jeg nå vil analysere det nærmere nå. Men
når det er sagt, så vil jeg takke alle dere som trufast stiller opp på møtene. Antallet
medlemmer har vært stabilt med en utmeldelse og et nytt medlem. Det gledelige er at det ser
ut for at flere er på vei inn.
Av ugjorte saker vil jeg nevne at vi på valgmøte den 22.nov. ikke klarte å få valgt ny
Innkommende President etter Svein Stubberud for året 2013-2014. Således er heller ikke

styret for 2012-2013 valgt, men det vil sikkert løse seg når ny President er valgt. Det jobbes
med saken, og vi har tro på at den finner sin løsning. Vi jobber nå på overtid idet fristen var
31.12.2011.
Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt på forskjellige måter i 2011, og så ser vi frem mot et
positivt og godt vårsemester.
Juul Arne Sandnes
President.

Referater
Referat, rotarymøte 6. desember 2011.
Dette var et aktualitets- og kaffemøte.
Presidenten gikk gjennom klubbsaker.
3- minutt var ved Knut Strøm Andersen. Han leste en morsom historie og hvordan det kan gå
når en real normann først reiser en tur til det store utland.
Knut Knutsen ga en rapport fra planene om en tur med Color Line til Kiel i februar, antall
påmeldte, opplysninger han måtte få og en oppfordring om at flere måtte melde seg på. Knut
Grønvold Olsen viste noen bilder fra tidligere turer.
Bjørn Frode Hansen viste bilder fra rakfiskaften i fjor og sendte rundt påmeldingsliste.
Vinlotteri ved Ole Jacob Ottesen.
Ref: KGO

Referat, rotarymøte 13. desember 2011
Den andre tirsdagen i desember var vi samlet til Rakefiskaften i Sanitetshuset på Åssiden. Vi
var 22 mann og en kvinne som var benket rundt et nydelig dekket bord. Mat og drikke smakte
fortreffelig, og det ble holdt taler, fortalt historier og deklamert dikt. Flotte sanger ble sunget
til piano-akkompagnement av vår egen Rotary-musiker Knut. I det hele tatt var stemningen
svært god. En opplagt toast-master Jan Petter sørget for den nødvendige redigeringen av
taffelet. Det må imidlertid fremheves at vi ikke hadde kunnet avvikle dette arrangementet uten
den utmerkede hjelpen vi fikk fra Bjørg Weum og hennes datter, som dekket bord og
tilberedte maten for oss. Etter maten ble det servert kaffe og kaker i salongen. Rakefiskaften i
desember har vært en tradisjon i Drammen Vest RK, og det er derfor gledelig å høre at dette
er noe man ønsker at vi skal fortsette med også i vår nye klubb.
Ref: BFH

Rakfiskaften (Foto Bjørn Frode Hansen)
Referat, rotarymøte 20. desember 2011
Referat Julemøte 20.12.2011
Nytt medlem Erik Dalsrud, foreslått av Svein Stubberud, ble tatt opp som fullverdig Rotarymedlem. Julemøtet var med kaffe og kaker – og julesanger. Robert Bjørka – som nå er 90 år –
holt et foredrag om den nye utgaven av bibelen. Komiteen arbeidet i 11 år før den nye
utgaven var klar. Dette regnes som en kulturbegivenhet. Arbeidet med den nye utgaven, i en
stor komité, var et grundig arbeid hvor man også gikk tilbake til originalen på hebraisk. Den
nye språkdrakten inneholder ord som er litt fremmede for de fleste. Nå heter det «Vår far i
himmelen», «mitt legeme» er erstattet med «min kropp» og videre «sin trolovede» er blitt til
«som var lovet bort til ham», «herberge» er erstattet med «husrom» og til slutt nevnte han at
«jomfru» er blitt til «ung pike».
Det ble også minnet om Måløy-raidet 27. desember 1941- altså for 70 år siden.
Denne gang var det «gratis» loddtrekning av to flasker vin.
Møtet ble avsluttet med «Deilig er Jorden».
Rolf Udgaard

Medlemmer og ledsagere koser seg på julemøtet
Referat, rotarymøte 27. desember 2011

Møte Drammen Sydvest rotaryklubb tirsdag 27.12.11 til vanlig tid i resepsjonen/baren Park
hotell. 7 medlemmer møtte.
Presidenten bekjentgjorde hvem som hadde hatt gebursdag siden sist.
Knut Knutsen ga en oversikt over kielturen.
Det ble ellers snakket litt om møteprogrammet og venskapsklubben i Kristinehamn.
Mvh
Tor Erik Gudmundsen

Fødselsdager
Ole Jacob Ottesen – 5. desember –
Svend Erik Rocke – 7. desember –
Svein Rosenvinge – 11. desember –
Kjell I. Karlsen – 29. desember –
Inger Berit Andersen – 30. desember –
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