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Vi er kommet til perioden der vinter sakte går over i vår. Det er en herlig tid med stadig
lengre dager der solen og lyset spiller hovedrollen. Ofte er inspirasjonen og engasjement
styrt av disse fenomenene, lyset er veldig viktig. Da passer det fint at vi har arbeid på gang i
klubben der vi skal forsøke å snu trenden med negativ medlemsutvikling.
Undertegnede var på PETS den 22. og 23. mars. På dag to stilte også påtroppende sekretær,
Svein Martin Lund og kommende kasserer Alene Tesfamichael. Det var to svært nyttige dager
der den ene foredragsholderen etter den andre hadde gode foredrag.
Den første dagen startet med at påtroppende guvernør Trygve Danielsen ønsket velkommen
og presenterte seg.

Tygve Danilesen

Trygve er bankmann og har vært det i hele sin yrkeskarriere. Han kommer fra Lommedalen
RK. Hans største mål for sitt virkeår er at samtlige klubber i snitt øker medlemsmassen med
ett medlem. Da har han nådd ett viktig mål som han understreket. Videre fortalte han om sitt
møte med påtroppende Rotary Internasjonal President Ravi fra Sri Lanka. Han har som sitt
motto, «Be a gift to the world».

Ravi

Nåværende guvernør Bjørg Månum Andersson var også på podiet og ønsket forsamlingen
velkommen. De øvrige foredragene inneholdt temaer som; klubbenes strategier, herunder
treårs planer, aktiviteter og prosjekter, mentoring, TRF og Rotaryakademiet, Ryla,
medlemskapsutvikling og litt om hva klubbene evt trenger av bistand fra distriktet.
Dag to var mer spesielt inndelt i workshops, bla for kasserere, sekretærer, påtroppende
presidenter osv. Det var også en god sekvens med presentasjon av de nye hjemmesidene.
Det ble forespeilet kurs i dette senere på vårparten. For oss som skal inn i nye roller var dette
veldig nyttig.
Arrangement den 3.3.2015: To mini ego-foredrag, Oddbjørn Solstad og Juul Arne Sandnes.
Oddbjørn Solstad - Oddbjørn er født i Tromsø og vokste delvis opp på Finnsnes. Gikk på
lærerskole i Tromsø og ble lærer i Havøysund. Han ble far til en datter i ung alder. Mistet
foreldrene tidlig. Flyttet etter hvert til Salangen, hvor han også var også korpsleder og
svømmetrener. Han har senere vært trener for landslagets Lene Jensen. Senere tok han
videre utdannelse i historie i Trondheim og gymlærerutdannelse i Tønsberg. Han ble lærer på
en spesialskole i Porsgrunn, senere lærer ved en videregående skole i Lillesand. Der var han
med på oppbyggingen av en idrettslinje for unge idrettstalenter innen ulike idretter. Ble
kombinert kultur- og kinosjef i Risør, hvor han etter mye diskusjoner blant annet sørget for at
det ble laget en byste av Aksel Sandemose. Etter hvert ble han kinosjef i Drammen, og han
var med på byggingen av ny kino. Som leder av Norske kinosjefers forbund ble det mye
reising. Han sluttet etter 17 år da kinoen ble overtatt av et privat selskap, Nordisk Film. I
Drammen har han også vært sportslig leder i Strømsgodset IF. Ble medlem av Drammen Syd
RK og var president 1994-95. Det ble en travel tid da han både var kinosjef, sportslig leder i
Strømsgodset IF og president i Rotary. Oddbjørn er nå tilbake i skoleverket i Røyken, hvor han
underviser i ungdomsskolen. Her trives han meget godt.

Juul Arne Sandnes - Juul Arne er født i Glåmos kommune (nord for Røros), som nå hører til
Røros kommune. Vokste opp på en slektsgård med 4 generasjoner nord for Aursundsjøen.
Her var det diverse dyr, og ikke minst var hesten viktig på den tiden. Han minnes en morsom
og lærerik barndom. På Røros gikk han på realskolen, og han bodde da hos familie. Deretter
ble det teknisk skole i Grimstad. Militæret avtjente han på Værnes og på Ørlandet. Juul fikk
ansettelse på Nasjonal Industri på Brakerøya i Drammen – i produksjons teknisk avdeling. Her
ble han driftsingeniør. På 1970 og 80 tallet var det store ekspansjoner i bedriften. Det ble
opprettet fabrikker i flere land (Skottland, Sverige, Malaysia, Tanzania, Sri Lanka, Spania). Det

ble produsert generatorer og transformatorer. Etter hvert ble vannkraftutbyggingen redusert
i Norge, ikke minst på grunn av mye motstand og demonstrasjoner. Virksomheten på
Brakerøya ble redusert. ABB overtok bedriften, og tiden som fulgte var preget av stadige
omstillinger. Juul Arne er nå pensjonist. Han er gift og har to barn, sønn og datter. Det må
også nevnes at han har vist et stort engasjement i Drammens Ballklubb, DBK.
Referent: Bjørn Frode Hansen
Arrangement den 10.3.2015.
3-minutter: Per Lønning.
Tema: Medlemsverving og klubbutvikling. Litt om egen status pt.
Hovedarrangement: Rotary Forretningsforum Buskerud.
Foredragsholder: Morten Wolner fra Ateneum RK.
Wolner åpnet med å vise til en danske som berettet om hvordan de driver Rotary i Danmark.
Der har de etablert Ervervsforum eller Forretningsforum, der fortrinnsvis ledere i privat og
offentlig sektor utgjør kjernen. Etter modell fra danskene ble Forretningsforum i Oslo
opprettet, senere også i Sandvika.
Forumet i Oslo holder treff i lunsjen en gang i måneden, der deltakerne består av
forretningsforbindelser. Det tillates at gjester får delta, men hvis man ønsker fler enn ett
besøk må man bli rotarianer. Wolner mente at det er grunnlag for å opprette et tilsvarende
forum i Drammenområdet. Innholdet på møtene går ut på at leder har et kort innlegg, og så
går deltakerne i grupper og diskuterer business.
Mange mener at fremtiden for Rotary blir å legge til rette for yngre forretningsforbindelser
slik at de kan knytte kontakter på tvers. (Kan også være en del av den kommende
rekrutteringspolitikken). Målet er at man utvikler forretningsnettverket sitt.
Det ble rom for spørsmål, korte innlegg, replikker og svar. Ett av spørsmålene var om et slikt
forum bare bør være for rotarianere. Til det svarte foredragsholder ubetinget ja. Forum
bestående bare av rotarianere kan da drives profitt- og avgiftsfritt. Et annet spørsmål var om
personer uten forretningserfaring, men med ledererfaring eks fra offentlig sektor kunne
delta. Wolner mente at det kunne være relevant kompetanse.

Wolner hevdet at ting ikke har endret seg så mye som det tilsynelatende kan se ut som, men
det innføres stadig nye termer og begreper. Erfaring tilsier at mye er basert på bransje- og
basiskunnskaper. Videre sa han at suksesskriteriene stort sett er de samme i dag som før. Han
var også klar på at elektroniske hjelpemidler er i ferd med å stagnere i relasjon til
forretningsverdenen. En klok og logisk begrunnelse for det var at man selger ikke noe til en
person man ikke har møtt, eller man liker ikke en person man ikke har truffet visuelt.
Tilbakemeldingene fra forsamlingen var ganske unison på at det finnes grunnlag for å
opprette et slikt forum i Drammen. Det var også synspunkter på at det generelt må satses
med på det forretningsmessige i Rotary.
Intercity møte 19. mars 2015
Drammen Syd-Vest RK var arrangør av kveldens intercitymøte. Da våre egne møtelokaler
ikke er store nok til intercitymøte hadde vi fått låne både lokaler og møtetidspunkt av
Drammen RK. Møtet fant derfor sted på Scandic Park hotell. Det var mellom 50-60 tilstede.
Kveldens tema var ”Kommuneplanens arealdel 2014-25”. Foredragsholdere var Elise Alfheim
og Elisabeth von Enzberg-Viker fra Drammen kommune, Byplankontoret.

Foredragsholderne ble introdusert av Svein Stubberud. Foredragsholderne presenterte det
foreliggende høringsforslaget til arealdisponering i Drammen kommune på en god og
interessant måte slik at det etter foredraget ble flere spørsmål og det kom fram mange ulike
synspunkter på forslaget. Planen har vært behandlet i bydelskonferanser med god
oppslutning. Det er kommet inn 45 høringsuttalelser som nå skal saksbehandles før det
legges fram for politisk behandling og det ventes et endelig vedtak i løpet av 2015.
Fra presentasjonen kan følgende stikkord nevnes: Byvekst med kvalitet som innebærer vekst
med kvalitet i sentrum og i bydelene, mer fortetting, bevare markagrensen, miljøvennlig
transport, mer grøntareal, begrenset mulighet til overflateparkering, maksimumskrav til
parkering, sykkelveier av ulike standarder, øke boligmangfoldet i bydelene.
Det var et interessant tema og det skal bli spennende å følge med i den videre behandling av
forslaget, ikke minst pga den pågående debatt om kommunestrukturen som flere av
spørsmålsstillerne etter foredraget kom inn på. Den presenterte arealplan omfatter kun
Drammen slik byens grenser er i dag.

Referent: Bjørn Frode Hansen
Arrangement den 24.3.2015
Bedriftsbesøk – Drammen havn: Utviklingsprosjekter ved Drammen havn/ i Maritim
storstue.

Assisterende havnedirektør Ivar Vannebo tok forsamlingen gjennom eksisterende
virksomheter og nye prosjekter. Han viste også skisse over fremtidige planer for Holmen.
Referent: Arild Endresplass

