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Takk for meg som president.
Mitt år som president er nå historie, og det er tid for å se tilbake på året. Jeg vil i denne artikkelen
bare gi noen generelle betraktninger. Detaljer rundt mål og planer og evalueringer i forhold til det,
vil jeg komme tilbake til i årsmeldingen.
Som president får man anledning til å bli bedre kjent med medlemmene og det oppleves som positivt
og det gir muligheter til å utnytte resursene i klubben på best mulig måte. Denne kunnskapen skulle
man helst ha hatt før man ble president. Det er viktig i forhold til å sette sammen organisasjonen
med styret, komiteledere og komitemedlemmer. I ettertid tror jeg at mine valg ville blitt det samme.
Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for godt samarbeid. En spesiell takk til styret og
komiteledere som har utført jobbene sine til min store tilfredshet. Det er tross alt det vi klarer å
skape i felleskap som gir resultater.
Jeg vil minne om mitt motto som har vært at Drammen Syd-Vest RK er det naturlige møtested hver
tirsdag for å utvikle vennskap og kunnskap som grunnlag for egen livskvalitet og å gagne andre. Om
den intensjonen er oppfylt, er det opp til hver enkelt å avgjøre.
Vi er en relativt stor klubb på ca. 60 medlemmer og det er naturlig at det kan være forskjellige syn på
hvorledes klubben skal drives. Noen vil ha mindre klubbarbeid og flere klubbkvelder med foredrag,
mens andre igjen vil ha mer tid til å snakke sammen for å bli bedre kjent. Et godt og harmonisk indre
liv i klubben er helt avgjørende for hvorledes vi vil fremstå utad, er min påstand.
Frammøtestatistikken gir ingen klare føringer til hva som fenger medlemmene mest. Jeg tror fortsatt
på en miks mellom disse elementene som til sammen er en forutsetning for å imøtekomme Rotarys
formål i det å gagne andre som grunnlag for all virksomhet. Normalt er vi fra 20 til 30 medlemmer på
møtene og det er for få med totalt ca. 60 medlemmer. Jeg vil benytte anledningen til å takke den
harde kjerne som trofast møter opp. Det er dere som gjør det morsomt å være president og det er
også dere som gir håp for klubbens fremtid.
Så en liten bekymringsmelding. I vår klubb var det 1/3 av medlemmene som tilfredsstilte Rotarys
”strenge” frammøtekrav i 2011-2012. I tillegg må sies at 8 medlemmer har fritak fra møteplikten
etter 85-årsregelen og 4 medlemmer som har permisjon. Klubben har utvilsomt en utfordring i
forhold til dette. Flere av de med lavt frammøte kan søke om fritak fra møteplikten etter 85årsregelen og kanskje kan flere søke en tidsbegrenset permisjon. En bedre oppfølging av
medlemmene synes for meg nødvendig og bør settes på dagsorden.
Til slutt vil jeg igjen takke for tiden som president, som for meg har vært både lærerik og givende på
mange måter. Imidlertid må jeg innrømme at det til tider kan være ganske intensivt å være

president, så jeg vil ikke legge skjul på at det nå føles godt nå å få avløsning. Ett år er nok, men for all
del, det er også så mye positivt med å være president at det kan anbefales.
Helt til slutt vil jeg ønske klubben vår og Svein Stubberud som president, lykke i tiden som kommer.
Juul Arne Sandnes
Past President.

Referater
Referat, rotarynøte 5. Juni 2012
Dette var et kaffe, orientering og aktualitetsmøte.
Presidenten ledet møtet. Først noen korte orienteringer. Kveldens 3-min. var ved Arne Kildebo.
Hele resten av møtet ble brukt til informasjon om Handycamp 2012. Denne ble gitt av Arne Fuglum.
Han avsluttet med en oppfordring til å melde seg på til innsats de ulike dagene hvor det trengtes
assistanse fra rotarymedlemmene under Handycamp.
Vinlotteri.
Ref.: KGO

Bedriftsbesøk 12. juni 2012

Dr. ing. Janne Buhaug forteller.

Vi ble mottatt på Lindum gjenvinningsstasjon av dr. ing. Janne Buhaug og Lasse
Thorbjørnsen som begge var to superentusiastiske representanter for sin bedrift.
De kunne fortelle at Lindum, som opprinnelig var en altomfattende fyllplass, nå er en
hypermoderne gjenvinningsstasjon og et aksjeselskap 100% eiet av Drammen kommune,
organisert som et konsern.
Selskapet har fra starten hatt som mål å være en spydspiss i avfallsbransjen og er tildelt
innovasjonsprisen som Nord-Europas ledende avfallsbedrift.
De ansatte som nå teller ca 90 medarbeidere gløder for sitt fagområde og sin bedrift, som er
fullstendig automatisert.

Der komposteres førsteklasses matjord hovedsakelig av slam. Av søppel produseres hydrogen
og biogass til drift av busser og biler som kjører rundt i en rekke av våre største byer, samt til
oppvarming av boliger. Kompetansen er opparbeidet gjennom 12 års forskning og
eksperimentering, og utviklingen går videre. Dette var en meget interessant kveld, som viste
oss at forskjellen er enorm fra den gang alt avfall gikk” i en dunk.”
Thor Lund-Kristensen

Lasse Thorbjørnsen forklarer.

Referat, rotarymøte 19. juni 2012
Dette møte var i sin helhet viet rapporter fra komiteene.
Presidenten ledet møtet.
Rolf Udgaard holdt 3-minutt. Han fortalte morsomme opplevelser med sitt 3 år gamle barnebarn.
De forskjellige komiteledere rapporterte fra årets arbeid.
Arne Fuglum ga en kort status for Handicamp 2012. Her trengte en flere frivillige under avviklingen
av campen.

Presidentskifte, 26. juni 2012

Festligheten foregikk på Austad gård med 47 deltagere, ledsagere innkl. Etter et velkomstglass og en
innføring i gårdens historie, gikk deltagerne til et pent pyntet bord for å få servert forrett, en rikelig
og variert koldtallerken og dessert. Variert drikke til maten kunne kjøpes i baren. Sanger.
Avtroppende president Juul Arne Sandnes talte, takket for seg og overrakte Bjørn Frode Hansen nål

og diplom som Paul Harris Fellow. Deretter ble presidentkjedet lagt om Svein Stubberuds hals.
Påtroppende president presenterte seg og takket for tilliten. Etter at Ingeborg Kallager Sølverud
hadde takket for seg og for maten, trakk forsamlingen over i den blå sallong for kaffe, konfekt og
underholdning
En meget vellykket aften.
Ref.: KGO

Fødselsdager
Arne Christian Aamodt – 9. juni – 78 år
Maria Merete Brodtkorb - 11. juni – 79 år
Jan Harald Eikeland – 11. juni – 87 år
Arne Håkon Olsen – 18. juni – 80 år

Frammøte
Frammøte for mai og juni er ikke lagt ut på distriktets side. Jeg forventer også at det vil bli
lagt ut en samlet statistikk for året 2011-2012.
Følgende 8 stk.hadde 100% frammøte i juni:
Arne Fuglum,
Tor Erik Gudmundsen,
Bjørn Frode Hansen,
Svein Georg Nyblin,
Knut Grønvold Olsen,
Juul Arne Sandnes
Harald Sjåstad,
Svein Stubberud
mvh,
Juul
TAKK
«Redaktør» av månedsbrevene takker sine trofaste referenter, bidragsytere, CICO for hjelpen og
medlemmene for overbærenhet med produktet dette rotaryåret.
Knut Grønvold Olsen

