
 
 
Møte 27.09.04.Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: Presidenten 
Kveldens sang: "Sørland" 
Kveldens program: Aktivitetshuset AS - DDD & TTT ved Arne Bjørnstad 
Gratulasjoner: Ingen  Gjester: Kjell Larsen  
Referat: 
Presidenten ønsket medlemmene velkommen og refererte kort fra Guvernørens 
ukebrev hvor han fremhevet vår klubb i forbindelsen med hans besøk forrige man-
dag.  
Kveldens møte var todelt, hvor den første delen var viet sommerens round-trip med 
billedfremvisning og mimring fra fine dager med våre utenlandske gjester 
Deretter avholdt Arne et fascinerende foredrag om det arbeid som er gjort for å få i 
stand Aktivitetshuset , herunder den enorme frivillige innsatssom er lagt ned. Pro-
sjektet ble dratt i gang ved nedsettelse av en støttegruppe for aktivitetshuset hvor 
hovedoppgaven var å få etablert og få i gang Aktivitetshuset. 
 Viktige faktorer var her  finansiering, herunder innsamling av midler, planlegging   
og gjennomføring av prosjektet med å få etablert et levedyktig "Aktivitetshus" 
Aktivitetshuset er organisert to selskapet; ett AS og ett Da.. Aksjonærene er "jentene" 
som til sammen har 450 aksjer, mens kommunen har de siste 200aksjer. DA består av 
de tre "jentene". 
Budsjettet tilsier at driften vil gå omtrent i balanse det føreste året hvor driftsbudsjet-
tet ligger på ca. 4.000.000,-. 
Videre ga foredragsholderen en kort oversikt over inntekstkildene hvor blant annet 
Bordar instituttet, er en viktig faktor. 
Hva angår det faglige, synes nivået å være svært høyt, da fleste av 1. års kullet bestod 
inntaksprøvene på videre studier. Dette innen en bransje somer preget av knallhard 
konkurranse.Konklusjonen er at dette har vært og er et svært vellykket prosjekt som 
det er all grunn til å støtte opp om i det videre arbeid.                                       Ole D. 
. 
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 Kjære Rotaryvenner! 
                                                                                                             
        Kjære Rotaryvenner!  
Fremmøtestatistikken for august viser at Tvedestrand Rotaryklubb har det 
høyeste fremmøte i distriktet. Gode program og en hyggelig atmosfære i 
klubben gjør at resultatet ikke kommer særlig overraskende. Programkomi-
teen og kjellerkomiteen har stor ære av arbeidet de gjør, og vi takker for 
innsatsen.  
Det er viktig at vi alle setter av timen fra 1845 til 1945 på mandagene til 
Rotarymøte. Gjør det til en vane eller rutine: dette er for rotarymøte.  
Anette har valgt å tre ut av klubben og vi takker henne for den tiden hun 
har vært med. Kjell Larsen har vært sommergjest i vår klubb i mange år. 
Nå flytter han og kona fra Horten og bosetter seg fast på Borøya, og vi kan 
ønske ham hjertelig velkommen som fast medlem i vår klubb. Kjell er ut-
nevnt til Pål Harrys og æresmedlem i Horten Rotaryklubb, og vi gleder oss 
til å ha ham som fast medlem hos oss.  
Det planlegges en samling eller presentasjon av bedrifter i Tvedestrand, i 
Rotarys regi. Det er Yrkeskomiteen som står for tiltaket og vi gleder oss til 
å høre mer om dette initiativet i klubben. Vi sees!  
               Hilsen Svein 
 
 

100 % fremmøte i September  04: 
Tor Erik Nevestad, Berit Nilsen, Rolf 
Andreassen, Arne Bjørnstad, Ole J. 
Thorsen, Asbjørn Bråtane, Karl Ragnar 
Hafsten, Atle Goutbeek, Svein Jordal 

PROGRAMMENE i oktober 2004: 
04. Klubbaften m/ egoforedrag. Atle Goutbeek 
11. Vin og osteaften. Cecilie von Krogh 
18. Bedriftsbesøk på DDD. Arne Bjørnstad 
25.  Peisaften. 
 

Måndens gullkorn: 
Mennesket klarer ikke å tenke seg ingen-
ting, unntatt når det gjelder rentene på 
lønnskontoen.                          Ø. Thorsen 

Merk dere dette. 
Nedenes Rotaryklubb inviterer til INTERCITY- 
MØTE , tirsdag 12.10.04  kl. 1800. Fylkeshuset. 
Temaet er ” Ny Norsk forsvarspolitikk. ” 
Innledere er Generalmajor Arne B. Dalhaug og 
Stortingsrepresentant Per Ove Width. 

Frammøte i september er 67 % 

Vi gratulerer med  dagen     
 

04.09. Bjørn Walle 
07.09  Arild Eriksen 
28.09. Helge Nilsen 

Presidenten har ordet 



 
 
 

 

 
Referat: 
Presidenten ønsket medlemmene velkommen samt hadde en kort orientering vedr. 
klubbsaker, herunder Guvernørens besøk i klubben neste mandag. 
Deretter var det tid for kveldens foredragsholder som ga et utmerket 
foredrag om arkitektur. Særlig understreket han viktigheten av å ha 
menneskets eller personens ønske/behov i sentrum. m  i sentrum. Slik det i 
dag er det mange hensyn og faktorer som bestemmer resultatet av et byggs 
arkitektur. Dette i form av lover, forskrifter og lignende som setter 
begrensninger for hva man kan bygge. Han holdt videre under sitt foredrag en 
interessant billedfremvisning som viste forskjellige stilarter og hva dette 
skulle fremheve, hva salgs funksjonalitet bygget hadde. 
Avslutningsvis holdt Ragnar et kort innlegg/hjertesukk vedr. egne erfaringer 
vedr utvidelse av bebyggelse på sin gård og det byråkrati han møtte. 
Kveldens fremmøte: 62 %       Ole D. 
 

Møte 20.09.04:     Rotarykjelleren  
Møteleder:            President Svein Jordahl 
Program:              Guvernørbesøk 
Gjester:                Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm 
 
Dagens møte begynte egentlig to timer tidligere enn vanlig. 
Guvernøren hadde først arbeidsmøte med presidenten og sekretæren, og deretter møte 
med resten av styret og de komitelederene som kunne komme. Klubbens drift og aktivite-
ter ble gjennomgått. Guvernøren gav honnør til hvordan vår klubb drifter. 
 
Deretter åpnet presidenten det ordinære møtet og ønsket guvernøren velkommen til Tve-
destrand og gav ordet til ham. Svanholm presenterte seg selv og fortalte innledningsvis 
litt om den meget intensive og krevende guvernørskole alle kommende guvernører må 
gjennom i USA for å vite nok om organisasjonen til å kunne utføre sine verv. Han tegnet 
deretter et allsidig bilde av hvilken betydelig internasjonal organisasjon Rotary er på ver-
densbasis. Som ferskeste eksempel på hva Rotary kan utrette trakk han frem kampen mot 
Polio, hvor Rotary har bidratt med 4 milliarder dollar. Innsatsen her fortsetter inntil Polio 
blir erklært helt utryddet. Han nevnte forøvrig at det i årene som kommer nok vil bli 
snakket mye og rent drikkevann til verdens befolkning. Muligens et kommende engasje-
ment ? 
De ulike klubbers lokale engasjementer ble selvfølgelig også nevnt, men han la vekt på å 
bevisstgjøre oss på hvilken betydelig internasjonal organisasjon vi er med i. Han gav et 
godt råd til alle som ikke har full oversikt: Ta vår matrikkel og finn frem til sidene før 
alle navnene og til en del sider etter disse. 
Leser vi det som står der, så vil vi alle vite hva Rotary virkelig er, og vi vil med rette kun-
ne være stolte over å være rotarianere.  Hva med å gjøre det i de mørke vinterkvelder ???  
 
Og etterpå var det bespisning med høye smørbrød fra Sundsdalen og kake fra Valle. Det 
hele på pent dekkede bord. En interessant og trivelig kveld.                            Reidar K.         
                                                                                               

Møte 06.08.04   Rotarykjelleren 
Møteplass: Rotarykjelleren 
Kveldens møteleder: Presidenten 
Kveldens sang: "Aust-Agder sangen"" 
Kveldens program: "Club Essembly" v/ presidenten 
Gratulasjoner: Bjørn med 04.09. 
Referat: 
Presidenten ønsket velkommen, og orienterte kort over Rotary stoff / informasjon. 
Videre hadde presidenten en  utfyllende orientering for medlemmene fra avholdt 
distriktskonferanse i Skien 03.09-05.09. 
Deretter gikk hver enkelt komité sammen for å diskutere planer og målsettinger. 
Diskusjonen innad i den enkelte gruppe gikk livlig for seg. Deretter ble det fore-
tatt en kort oppsummering av representant for hver gruppe. 
Møtet ble så avsluttet med en kort diskusjon om utdeling av materiale samt salg 
av kort til fordel for Handi-camp. 
Kveldens møteprosent: 69% 
Presidenten minnet oss om neste møte, 13.september; "Arkitektur med 
mennesket i sentrum" ved Atle.                                                                Ole D 

 Møte 30.08.04      Rotarykjelleren                                                                                                                                  
 Møteleder: Svein Jordal 
 Program: Norsk Biobrensel v/ Åsulv Løvdal 
  
 Daglig leder i Norsk Biobrensel AS hadde et godt og informativt foredrag om både         
 sitt firma og energisituasjonen i Norge generelt.Bedriften har lokale eiere som  
 Agder Energi, Agder skogeierforening, Vest-Agder F.K. og Aust-Agder Nærings -         
selskap       
 Hovedproduktene er skogsflis, tørrflis i bulk, briketter, husdyrstrø og pellets.  
 Hovedkundene er større industribedrifte og fjernvarmeanlegg. Markedet er stort,  
 men produktene er presset på pris. Ved bedremiljøprofil på energi fra myndighete-
nes side ville situasjonen blitt bedre. Politikken i våre naboland er at biobrensel gis 
prismessige fordeler. Norge har i dag ingen politikk for styring av valg av energikil-
der (biobrensel versus olje/gass). Norge har ca 99,5% vannbasert kraftleveranse. Det 
stimuleres ikke til nybygging og utvikling av alternative kraftkilder, som biobrensel. 
 Biobrense har null forurensing i forhold til fossilt brensel, i det trevirke normalt 
inngår i den vanlige biologiske omsetningen. Norge har god tilgang på råstoff til 
biobrensel, men kapitalkostnadene for brukerne er i dag for høye i forhold til olje/
gass/elektro.Stimuleringstiltak fra myndighetene er derfor nødvendig 
           Gunnar H. 

Møte 13.09.04. Rotarykjelleren    
Kveldens møteleder: Presidenten                     
Kveldens sang: "Byggje seg ." 
Kveldens program: Arkitektur med mennesket i sentrum ved Atle Goutbeek 
Gratulasjoner: Arild Eriksen 


