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Kronikk
Kjære Rotaryvenner.
Vi er i starten av det andre året siden Drammen Vest og Drammen Syd fusjonerte og ble til en
klubb. Det første året ble det naturlig nok lagt stor vekt på å bli kjent med hverandre både
personlig og samtidig ivareta hverandres klubbtradisjoner. Jeg vil takke Past President
Asbjørn Stavem spesielt og alle andre som har bidratt, så vi nå kan konkludere med at denne
prosessen har vært vellykket. Jeg håper alle føler det samme som meg, og er klar for nye
utfordringer.
Det er med stor ydmykhet jeg nå har overtatt presidentkjedet og jeg føler på det ansvar og
forpliktelser det innebærer. Heldigvis har jeg gode medarbeider med lang erfaring i styret og
komiteer. Jeg er klar over at vår klubb står overfor noen utfordringer for å sikre en
bærekraftig utvikling for klubben vår. Vi er en relativt stor klubb med for tiden 61
medlemmer, mye kompetanse og god økonomi. Det er i et godt utgangspunkt. Imidlertid må
vi innse at vi trenger nye medlemmer og her ligger i hovedsak våre største og vanskeligste
utfordring.
Nye medlemmer har stått på programmet hos flere tidligere presidenter, og det finnes nok
ingen enkel løsning på den utfordringen, men like fult vil det være en prioritert oppgave også i
inneværende år. En oppgave vi bare kan løse i fellesskap og forslag for å få det til, vil bli
mottatt med takk og bli seriøst behandlet. Viktige faktorer er selvfølgelig at medlemmer trives
i klubben og synes at medlemskapet er meningsfullt. Så får vi åpent diskutere disse
problemstillingene.
Å være supportere til planleggingen av Handycamp 2012 vil være en prioritert oppgave i for
oss i det kommende år. Vi vil stille oss til rådighet med de resurser vi har for ”Styret i
Handycamp”. Til gjengjeld vil vi bruke Handycamp når det gjelder omdømmebygging som
vi har i vår handlingsplan. I vår handlingsplan for året, har vi også som mål å planlegge et nytt
prosjekt i nærmiljøet. Vi er selvfølgelig også åpne for andre prosjekter, både lokale og
internasjonale. Vi får forsøke å leve opp til Rotarys formålsparagraf med det og ”Gagne
andre” i den grad vi evner og har kapasitet.

Gode foredragsholdere er selvfølgelig viktig, og det vil vi etter beste evne forsøke å skaffe
oss, men vi vil også legge stor vekt på å drive et godt og meningsfylt klubbarbeid. Et godt
program er viktig for trivsel og velvære.
Så får vi håpe at andre synes vårt arbeid og indre liv i klubben virker tiltrekkende og at de
derved vil bli medlemmer hos oss.
Åtets valgspråk fra vår verdenspresident er: ”Reach Within to Embrace Humanity”.
Min egen handlingsregel er: Drammen Sydvest Rotary Klubb er det naturlige møtested hver
tirsdag for å utvikle vennskap og kunnskap som grunnlag for
egen livskvalitet og å gagne andre.
Jeg ser frem til et godt og givende Rotery-år i samarbeid med dere.

Juul Arne Sandnes

Referater
Sommermøte 5. juli 2011
Det møtte 7 medlemmer som ble innført i møtestatistikken.
Vi foretrakk å henlegge møtet til ”den første salongen i 2. etasje på Handelstanden. Kaffe
m.m. var på plass.
Knut K. redegjorde om den siste utvikling m.h.t. Kieler Förde.
Som tidligere meddelt hadde Trygve Rognan, Sverre Slevolden m. frue Elisabeth og
undertegnede et møte i Oslo i mai med Eckhardt Fischer og kone Ingrid der temaet var den
fortsatte forbindelse mellom vennskapsklubbene
. Under møtet foreslo Eckhardt at første møte skulle arrangeres som en tur med Colorline.
Kieler Förde går om bord en fredag. Seiler til Oslo hvor vi går om bord lørdag. Vi har
fellesarrangementer om bord underveis tilbake til Kiel der Kieler Förde går i land. Vi forsetter
tilbake til Oslo hvor vi avslutter turen.
Som termin foreslår Eckhardt 10 – 12 Februar, alternativt 2-4 mars 2012.
Han ringte meg for 3 dager siden og ba om at vi valgte 10-12 februar da dette passer best
med Kieler fördes øvrige planer. Jeg lovet å ta dette opp med presidenten og gi en
tilbakemelding om kort tid. Eckhart var nyoperert for prostata og skulle på 14 dagers
rekreasjon og var ved godt mot. Jeg lovet å hilse fra ham og fra klubben til alle gode venner i
Drammen Syd –Vest R.K.
Møtedeltagerne syntes å være for forslaget noe som også er tilfelle blant mange
andre medlemmer jeg har spurt. -Jeg følger opp saken.
Ellers dreide samtalen rundt bordet seg om sykehusutbygging og om mulighetene for
et annet møtelokale.
Ref.:
Knut Knutsen
Sommermøte Drammen Sydvest Rotaryklubb 12.07. 2011 på broen.
Ansvarlig for møtet Medlemskap komiteen.

Det møtte 9 medlemmer.
Gledelig gjensyn med Arne Kildebo som virket veldig kjekk. Møteleder hadde tenkt å snakke
litt om redningsstjenesten til sjøs i Norge, men innledningsvis ble samtalen dreiet inn på
Arnes spesialfelt og han fortalte at det var funnet en meget sjelden orkidé i Drammensmarka.
Vi oppfordret Arne til å øse av sin botaniske viten og han fortalte om skogdrift og om sjeldne
orkideer som finnes i og omkring Drammensmarka. Han fortalte at det nylig var funnet en
orkidé som heter Rød Skogfrue av kona til Bjørn Frode Hansen og at Arne selv hadde vært og
tatt den i øyesyn. Kjeks kaffe og te.
Ønske fra medlemmene om å ha sommermøter hele sommeren og ikke ha noe møtefri. Vi
kommer litt nærmere hverandre igjennom denne møteformen.
Hyggelig å møtes ufomelt. Drammen vest hadde møter hele sommeren.
Jan P. Andersen
Møtereferat Rotarymøte 2. august på broen

Forslag om å bytte til møtelokale hos Havnevesenet. Der blir catering overtatt av
Frimurerlogen.
Klubben i Kiel kondolerer i forbindelse med 22. juli. Det ble fremkastet forslag om å ha møte
med Rotaryklubben i Kiel på Kieler-fergen.

Ole Jacob gikk gjennom gamle måleenheter hvor de fremmøtte ble utfordret på disse enheter.
En alen er 62,7 cm og han hadde mange andre eksempler. Det var Citroen som først brukte
metriske enheter i bilen – også skruer. En linie er 2,2 mm – et mål som brukes på veken i
parafinlamper. Den minste veke er en 8 liniers.

Gruppen snakket litt om eksplosjonen og Utøya. Dessuten var vi innom temaet arv og miljø
når det gjelder personlighetsutvikling. Det kom opp et forslag om å ha dette som tema på et
medlemsmøte.

Rolf Udgaard

Rotarymøte 9. aug. 2011
Dette var første ordinære møte i Rotaryåret 2011-2012;egentlig planlagt som kaffemøte, men
etter begivenhetene 22. juli ble disse tragiske hendelsene markert med en kort minnetale ved
presidenten etterfulgt av ett minutts stillhet. Åge Alexandersens ”Lys og varme” ble avsunget.

Trygve Rognan hadde et følelsesladet ”3-minutt”-innlegg hvor han fortalte om sitt barnebarns
opplevelser på Utøya den dagen. Han knyttet det så opp med refleksjoner rundt Rotarys
internasjonale arbeid for fred og sameksistens.
Ref. ved Johan Ek
Referat av Presidentens aften 23. august 2011
President Juul Arne Sandnes åpent møte med et par orienteringer og
deretter inviterte han de 26 fremmøtte på kaffe og bløtkake.
Videre la han fram sine tanker om rotaryåret 2011-2012 med nye og gamle
målsetninger. Foreningen er nå inne i sitt 2.år som Drammen Syd-Vest og
inntrykket er at vi nå har gått oss til og fungerer som en god forening.
Selv om foreningen er blitt større så er det en utfordring med
rekruttering og det faktum at gjennomsnittalderen nå er passert 70 år.
Komiteene og deres arbeidsoppgaver ble presentert. Dette finnes på
foreningens hjemmeside.
ref.
Dag Arne Roum

Referat, Guvernørbesøk,30. august 2011.
Presidenten ønsket guvernøren velkommen og gikk gjennom de faste klubbsakene.
Sverre Slevolden tok i sitt 3-minutt opp den høye gjennomsnittsalder i klubben og den
alvorlige mangel på nyrekruttering. Klubben svinner langsomt hen, dersom vi ikke lykkes
med å verve nye medlemmer.
Guvernør Jon Henrik Leere tok i sitt foredrag opp tråden fra Sverre Slevolden og understreket
betydningen av å verve nye medlemmer. Hovedpoenget i hans foredrag for øvrig var
viktigheten av å være stolt over å være rotarianer, belyst ved rotarys historie og alle de
vellykkede prosjekter som både er i gang og som er fullført. Han henviste til flere gode bøker
i emnet. Guvernøren roste klubben for å ha tatt ansvaret for Handycamp 2012.
Ref: KGO

Fødselsdager
Bursdager i juli-august:
Jan Rognebakke - 5.juli - 81 år
Arne Fuglum - 5.juli - 78 år
Peppe -7.juli -63 år
Knut Grønvold Olsen -10 juli - 73 år
Børre N. Olsen - 18.juli - 67 år
Per Einar Lønning -18. juli - 69 år
Pål Rosenvinge - 24.juli - 40 år

Trygve Rognan - 6.august -79 år
Johan Baumann - 8.august - 77 år
Rolf Udgaard - 13.august – 70 år

Frammøte
Fremmøte i august ble 47,4%.
Følgende 10 stk.har 100% fremmøte;
Merete Brodtkorb
Jan Harald Eikeland
Bjørn Frode Hansen
Kjell I Karlsen
Knut Knutsen
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