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Presidentperioden 2013/14.
Da er tiden kommet til det siste månedsbrevet i denne presidentperioden. Hva er vel da mer
naturlig enn å se bakover på året som er gått. Dag Arne Roum har vært vår president, en rolle
han har bekledd med glans. Fra nyttår ble Dag Arne pensjonist, men likevel travel med
mange baller i luften. Som alle kjenner til var han på internasjonalt oppdrag i tre måneder i
vinter. Som president har Dag Arne fremstått på en forbilledlig måte med sin måte å være på
med; glimt i øyet, klar røst, mye kunnskap, lun og humoristisk i balanse med det seriøse. Dag
Arne har sagt seg villig til å ta en ny delperiode som president fra nyttår 2014/15, som
kompensasjon for den perioden han var på internasjonalt oppdrag. Vi takker Dag Arne for vel
utført rolle som president.
I den perioden Dag Arne var fraværende, stilte Juul Arne Sandnes opp og vikarierte som
president. Det var bare noen måneder etter at hans periode som past president var over. Det
sier veldig mye om Juul Arne, velvillig og hjelpsom. Takk for ditt bidrag.

Presidentvikar Juul Arne.

På årets arrangement ‐ presidentskiftet, ble Bjørn Frode Hansen innsatt som president. Vi
ønsker Bjørn Frode lykke til med sin oppgave.
Arrangement den: 03.06.2014
3‐minutter: Svein Stubberud.
Hovedtema: Internt budsjettmøte, samt saksfremlegg fra Administrasjonskomiteen vedr
fremtidig forhold mellom Drammen Syd‐Vest Rotary og våre to vennskapsklubber Kieler

Førde og Kristinehamn Bro.
Budsjettmøte med orientering, forslag og diskusjon om budsjett. Leder i
Administrasjonskomiteen Trygve Rognan orienterte om en sak komiteen har jobbet med,
våre vennskapsklubber og hvordan fremtiden til disse skal/bør være. Det vises for øvrig til
distribuerte dokumenter i anledning sakene.
Arrangement den: 10.06.2014
Denne dagen var vi på bedriftsbesøk ved Drako Norsk Kabel, Holmen, som nå er en del av det
Italienske selskapet Prysmian Group som er en av verdens største selskaper inne
produksjonen av kabel. Norsk kabel produserer for tiden sjøkabler og det er inne på
bedriftsområdet investert betydelige summer i produksjonsutstyr. Bedriften har en
bemanning på 240 ansatte og er Drammens største industriarbeidsplass. Det var 14 personer
tilstede under informasjonen som ble gitt av direktør Bruusgård med etterfølgende tur rundt
i bedriftens industriområde.
Arrangement den: 17.06.2014
3‐minutter: Jan Rognebakke:
Tema: Utvikling innen landbruksnæringen i Østerrike og Norge.
Hovedtema: Tsarens vannveier.
Foredragsholder: Inger Lise Lislegaard
Foredrag om en reise på Tsarens vannveier. Inger Lise, hennes far og noe andre gjorde denne
reisen fra St Petersburg til Moskva. Tsarens vannveier går på elver og sjøer med ulike
kotenivåer. Til sammen på denne strekningen er det 17 sluser for at det kan drives
skipstrafikk. Det ble opplyst at denne ruten og slusene fra begynnelsen var militære
hemmeligheter uten viten for allmennheten. I dag kan man reise med cruisebåt her. De seilte
med båten Rublev.

Langs disse vannveiene er det åkerland og skog i lange distanser. Fra St Petersburg gikk
ferden på elven Neva til Europas største innsjø, Ladogainnsjøen. Videre på en ny elv til
Europas nest største innsjø, Onegasjøen. Fra denne sjøen gikk reise på elven Volga.
Beretningen om reisen gjorde Inger Lise på en billedlig og fremragende måte uten hjelp av
tekniske hjelpemidler eller bilder. Tror den enkelte fikk sin egen spesielle reise via tsarens
vannveier med foredragsholders fantastiske evne til å billedliggjøre sin beretning.
Til orientering så arrangerer bla Apollo disse reisene.
Arrangement den: 24.06.2014
Hovedtema: Presidentskifte.
Dette er ett av årets store begivenheter, en president går av og en ny settes inn. Tradisjonen
tro var det servering med koldtbord og godt drikke som følge. Det var rikelig med
velsmakende mat både kald og varm. Kveldens toastmaster Arne Fuglum spøkte med at det
kanskje kunne kalles lunkent bord. Samme person hadde god hånd om kveldens
arrangement, og som vanlig hadde han også laget sanghefte for anledningen. Stor takk til
Arne.

Toastmaster Arne Fuglum

Ett nytt medlem ble tatt opp i klubben, Alene Tasfamichael. Han har vært reflektant en
periode og det var nå naturlig å ta han opp som fast medlem. Alene kommer fra Kenya og har
der vært med i Rotary klubb, han har sågar vært president. Han bor med sin familie i
Drammen og har sitt arbeid på Lindum. Der jobber han med kompostering ved bruk av
meitemark. Vi ønsker Alene velkommen i klubben og håper at alle tar vel imot han slik vi gjør
med alle nye.

Vårt nye medlem Alene Tasfamichael

Kveldens hovedpunkt var presidentskifte. Dag Arne Roum
takker av etter sitt år som president, men som nevnt i
kronikken har han vært på utenlandsoppdrag. Bjørn Frode
Hansen blir nå president frem til årsskiftet da Dag Arne igjen
overtar som kompensasjon for den tiden han var borte. Vi
ønsker Bjørn Frode til lykke med sin presidentperiode.

President 2014/15

Stemningsbilde

Kvelden ble avsluttet med kaker, kaffe og loddsalg med trekning av mange gevinster. En stor
takk til de som sto for arrangementet, og takk til de fremmøtte.
God sommer til alle.

Referent Arild Endresplass (Harald Sjåstad tekst ifb bedriftsbesøket den 10.6.)

