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Kronikk
Jeg hadde tenkt å skrive litt om betydningen av å få inn nye medlemmer i klubben, inntil jeg
satt meg ved PC `n. En tom blå flate slo i mot meg, start påny er første bud, men nei, alle
kjente knep ble forsøkt, datakyndige venner ble kontaktet, men nei, den forble blå. Så måtte
jeg bite i graset og gå den tunge vei til en dataekspert med maskinen for å få dommen: Ja,
her kan alt være tapt, tusenvis av bilder, brev, foredrag osv. Det er mye som er lagret på
harddisken gjennom 15 år! Jeg følte meg helt tom selv også.
Etter noen dager kom den befriende telefonsamtalen, alt på harddisken var reddet, flaks! Nå
er nytt datautstyr på plass, og her er rådet til alle som ikke allerede har det: Installer en
back-up boks med program for automatisk sikkerhetsoppdatering med en gang (ca. kr.
1000.-).
Hilsen fra en som ikke hadde det.
Sverre Slevolden

Referater
Referat kaffemøte 1. nov. 2011
Tilstede 26 personer. (Har prøvd å lage navneliste men kommer bare frem til 17 navn. NB!
Det ble ikke sendt rundt navnelister for avkryssing. Dette er ikke mitt ansvar.)
Åpning av presidenten.
Tre minutter ved Knut Smedby. Han filosoferte litt rundt jul i gamle dager i kontrast til
dagens Haloween hvor voksne følger barna rundt og har bøtter for å samle det godteri barna
får på denne dag!!
Arne Fuglum orienterte litt om Handicamp som gjennomføres i juli 2012. Klubben har fått en
støtte på kr. 15.000,- til arrangementet. Finansieringen er ikke helt på plass. Kontinuerlig
arbeid med å skaffe sponsorer.
Knut Knutsen snakket om arrangementet i februar 2012 med Rotaryklubben i Kiel. Foreløpig
har 23 personer meldt seg på derav 14 medlemmer. Påmeldingen er bindende når det er en

måned igjen til avreise. Inntil da kan man melde seg på og annullere uten problemer. For dem
som ønsker enelugar, blir det et tillegg på kr. 900,-.
Thor Lund-Kristensen leste et dikt av Wildenvey.
Som møtetypen sier ble det drukket kaffe og spist kaker. Referenten syntes det var litt for mye
program til å være et kaffemøte. Møtet er jo for å bli bedre kjent med hverandre.
Ref: Rolf Udgaard
Referat, rotarymøte 8. november 2011
”Etikk i praksis” var temaet, og dette er jo et sentralt område i Rotarys fundament. Feltet ble
belyst med innlegg fra det offentlige ved Inger Berit Andersen (IBA), fra det private
næringsliv ved Per Lønning (PL) og fra kirken ved Dag Arne Roum (DAR).
IBA representerte ligningsetaten og belyste utfordringene med hgabilitet, taushetsplikt,
sensitive opplysninger og konflikten mellom privatmennesket og den profesjonelle
yrkesutøver.
PL omtalte utfordringer i det private næringsliv og belyste særlig kulturforskjeller mellom
norske og andre lands holdninger i forretningslivet.
I DAR`s verden burde etikkens grunnvold være entydig – men det er forskjell på liv og lære
innenfor hans område også – eksemplifisert bl.a. med at det alltid burde være et bord mellom
sjelesørgeren og klienten.
Avslutningsvis – verdifulle innspill fra tilhørerne.
Ref: Johan Ek

Inger Berit Andersen Per Lønning Dag Arne Roum

Referat.rotarymøte, 15. november 2011
Ingen fødselsdager.
3 minutter ved Jan Tore Nordli. Snakket rundt et utdrag fra Dagens Næringsliv om
klimaforandringer. FN’s klimapanel anslår at ved en temperaturstigning på 3 – 6 grader vil det
bli ulevelig på jorden om 100 år. Dystre spådommer.

Dagens foredrag: Elly Therese Thoresen: «4 år som ordfører». Lokalpolitiker siden 1987.
Borgerlig styre i Nedre Eiker i 2007 for første gang 100 år. Hun ble den første kvinnelige
ordfører i kommunen. Etter mange år som lokalpolitiker med mange debatter, var overgangen
til ordfører litt overraskende. Nå var hun «bare» ordstyrer uten å kunne delta i debattene selv.
Som ordfører kom Elly Therese inn i flere arbeidsutvalg i interkommunale selskaper – som
Glitrevannverket, Drammensregionens Brannvesen, legevakten i Drammensregionen osv.
Hun kom inn i prosjektet om Buskerudbyen som omfatter Kongsberg, Øvre og Nedre Eiker,
Drammen, Lier Buskerud fylkeskommune Jernbaneverket, Statens Veivesen, kystverket og
Fylkesmannen. Prosjektet vil utarbeide en felles plan for vei- og jernbaneutbygging, felles
parkeringspolitikk og lignende. Den største gleden i jobben har vært å treffe mange
mennesker. Listen over gleder er lengere enn liten over frustrasjoner.
Det var stort fremmøte denne dagen og det ble mangel på plasser i salen.
Rolf Udgaard

Elly Therese Thoresen

Referat, rotarymøte 22. november 2011.
Presidenten ledet møtet.
I sitt 3-minutt tok Olav Hagen for seg ”3-minuttet”, demonstrerte ved stoppeklokke på lerretet
hvor lenge tre minutter er betonet sterkt betydningen av å klare seg med den tilmålte tid.
Særlig er dette viktig når en gjestende foredragholder venter på tur.
Møtet var annonsert som valgmøte.
Først foretok forsamling et suppleringsvalg til de to ledige styremedlemsplasser i styret 20112012. Bjørn Frode Hansen og Trygve Rognan ble valgt.
Valgkomiteen hadde ikke lykkes å komme fram til forslag på kandidat som innkommende
president for 2013-2014. Forsøk på å la de frammøtte krysse av på medlemslister, ga ikke nye

forslag. Møtet fant ingen løsning på problemet. Valgkomiteen arbeider videre med saken. Et
valg må gjøres innen utgangen av året.
Robert Bjørka sto for en underholdende og lærerik ”Elve-kviss” . Spørrelek om vannet i
Drammensvassdraget.
Ref: KGO

Robert Bjørka leder spørreleken

Klubbmøte 29. november 2011
Avlyses til fordel for intercitymøte 8. desember 2011 i regi av Drammen RK.Andakt og
grøtfest i Bragernes menighetssenter.

Fødselsdager
Dag Arne Roum – 1. nov. – 65 år
Odd Danielsen – 5. nov. – 82 år
Robert Bjørka – 9. nov. – 91 år
Eric Fulford – 13. nov. – 60 år
Sverre Slevolden – 23. nov. – 79 år

Frammøte
Distriktet har ikke lagt ut fremmøtestatistikken for november. Det vil bli kunngjort på
klubbmøte så snart den foreligger.
Følgende 8 stk. har 100% fremmøte i november:
Jan Harald Eikeland,
Bjørn Frode Hansen,
Knut Grønvold Olsen,
Trygve Rognan,
Juul Arne Sandnes,
Harald Sjåstad,
Sverre Slevolden

