Rotarymøte 30.10.06.
Møtested: Agder Sentralvaskeri,
Bergmyr.
Program:
Orientering og omvisning
ved Disponent Helge Nilsen.
Agder Sentralvaskeri feirer sitt 25 års jubileum i 2007. Selskapet ble etablert etter at
sykehuset i Arendal hadde lagt ned sitt vaskeri. Av flere grunder er det nå bare en
eier igjen. Bedriftens hovedmarked er hoteller og helseinstitusjoner i området Kristiansand – Rauland - Skien
og Sandefjord. Av bedriftens 5 lastebiler er 4 til enhver tid på veien med gjennomsnittlig 14 tonn last inn og
ut hver dag i sommerhalvåret, men om vinteren, ca halvparten. Bedriften har 30 ansatte som representerer ca.
26årsverk, for det meste kvinner. Det arbeides p.t. kun ett skift (fra kl. 0700 – 1500) slik det i skiftordningen
ligger en betydelig kapitalreserve.
Omsetningen er ca. 20 mill. pr. år, hvorav ca. 10 mill. pr. år er lønnsrelatert, m.a.o. en relativt arbeidsintensiv virksomhet til tross for utstrakt bruk av automatiske styringsystemer i produksjonen. Årsresultatet i
"glansperioden" var 12 – 15 %. Nå er det to grupperinger som medfarer sterkere konkurranse og dermed
rimelige priser.
Selv om systemet i seg selv kan synes ganske avansert, innrømmer Helge at det ennå er plass for anskaffelse
av nyere og mer avansert utstyr og dermed effektivisering og sikring av prosessen. Produksjonen forbruker
forbausende lite vaskemidler i forhold til "hjemmevask", så utslipp til miljøet er bagatellmessig. Vannforbruket ligger pi ca. 80 tonn pr. dag, men man har noen problemer med kvaliteten p.g.a. fargeavsetning.
Omvisningen ga oss et fint og imponerende bilde av hvor vanskelig det kan være å vaske tøy. Forøvrig opplyser Helge at vaskeriet også tar i mot privatvask, som i hvertfall så langt, er av et meget beskjedent omfang
(ca. kr. 200.000 pr år).
Etter omvisningen var det kaffe, kake og massevis av spørsmål, så det ble et langt møte.
Ref. Kjell L./ Foto red.

har den store glede å invitere:
Rotaryklubbene i Aust- og Vest-Agder. Intercity møte ONSDAG 29.11.06 KL. 1800
Adresse: TELESKOLEN – store auditorium. Televn. 9, Grimstad. (ved Erikssonbygget. Se
etter plakater). Entre kr. 50,JO BENKOW: ” En norsk jødes syn på Midt – Østen konflikten ”
(Her bør det ev. etableres ”kjørelag”. Samarbeid om dette. Ev. meld fra til Presidenten. Red. )

Frammøte i oktober: 76,2 % %
Vi gratulerer med dagen
1.11. Trygve Eriksen
16.11. Svein Inge Marcussen
19.11. Reidar Kjelstrup

.100 % frammøte i oktober:
Rolf Andreassen, Bjørn Walle
Reidar Kjelstrup, Asbjørn Bråtane,
Ole Jacob Thorsen, Ragnar Lofstad
Anne Berit Nedrebø.

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Møte: Mandager kl 1845 i Rotarykjelleren
Hotellkleiva 2, 4900 Tvedestrand.
e-post: tvedestrand@rotary.no
Internett: http://www.rotary.no/tvedestrand/
President 2006-2007: Reidar Kjelstrup
Fullriggervn. 24, 4920 Staubø
E-post: rogmks@frisurf.no

KJELLERPOSTEN
MÅNEDSBREV - TVEDESTRAND ROTARYKLUBB

Presidenten har ordet:

OKTOBER 2006
PROGRAMMENE i november 2006:
06.
Klubbaften.
13.
Nær døden ved Steinar Nilsen
20.
Julebord i Kjelleren
27.
Utfordringer i landbruket i tiden framover
ved Anne Berit Nedrebø

Kjære Rotaryvenner
Tiden flyr av sted og det stunder mot jul, og jeg som trodde jeg skulle få god tid som
pensjonist! Der tok jeg feil, men presidentfunksjonen er interessant den.
Om drøyt en og en halv måned snur solen. Fra mitt krypinn kan jeg skue ut over Skagerrak og nyte fargespillet når solen stiger opp av havet. Det er bare om å nyte livet mens
man kan. Etterpå er det som bekjent for sent. Klubbens liv skal også ”nytes” – på sitt
vis. Men for å holde liv i den må det arbeides litt langsiktig, og dermed er jeg inne på
mitt hovedmål som president; Nemlig å ikke bare verve nye medlemmer – men å beholde dem. Jeg har etterlyst tilbakemelding fra de som har fadderoppgaver, men har ikke
fått svar fra alle. Klubben MÅ verve flere medlemmer om den skal kunne fortsette å
fungere etter Rotarys forutsetninger.
Det blir vi konfrontert med den 6. november når vi skal ha nominasjon for neste rotaryår.
Skal vi makte å beholde våre nye medlemmer må vi for all del unngå å presse de inn i
styret med utsikt til raskt å måtte bli president. Vi har nok alt mistet noen medlemmer av
den grunn.
Derfor er vi nå nødt til å gripe til ”gjenbruk” av tidligere presidenter. Det håper jeg på
forståelse for.
I guvernørens besøksrapport fikk vi fin tilbakemelding som en velfungerende klubb. Vi
mangler bare et lite utenlandsprosjekt. Det skal vi nok få til. Oktober var en interessant
måned med innsyn i den nye lederskapsplanen som styret nå skal arbeide videre med.
Medlemmene kom som ønsket også opp med flere navn på potensielle medlemmer. Jeg
skal nå lage en totaloversikt – så langt det er mulig – over alle de navnene vi har og
hvem som er spurt og hvem som det kan være aktuelt å kontakte. Mitt mål er å få opp
medlemstallet dette året, og jeg tror det er mulig – med faddernes hjelp. Imens kan vi ta
en velfortjent hyggestund i Kjelleren – med julebord den 20. Meld dere på !
Reidar

KJELLERPOSTEN, redaktør:
Tore L. Dalen, Høyheiveien 6, 4900 Tvedestrand
Tlf.: 37.16.26.13 E-post: tore.l.dalen@kabeltv.as
IT - ansvarlig: Helge Nilsen, Skipperheia,
Sagesund, 4900 Tvedestrand
E - post: admin@sentralvaskeri.no

Tiden går, men vi sitter for det meste.

Øyvind Thorsen

¤ ---------------- ¤

Snøfnugg er noe av det skjøreste som finnes i naturen,
men bare se hva de kan gjøre når de holder sammen. V.M.

Kelly

Rotarymøte
Møtested:
Møteleder:
Program:

Sang:

2.10.06:
Rotaykjelleren
Presidenten
Klubbaften med Club Assembly

” Fred hviler over land og by.”

Guvernørens ukebrev ble referert.
En interessant opplysning kom fram om at Rotary er likestilt med andre ideelle foreninger
med hensyn til skattefrihet. Viktige emner som fremmøte og engasjement i Rotary, ble her
berørt. Foreningen står her overfor store utfordringer framover.
Ragnar hadde så en 3 minutter. Han viste til sist vinter med mye snø. Men da det først begynte å tine, ble snøen fort til vann som rant i strie strømmer. Vi var ca. 10 dager etter en
normalvår. Kornhøsten ble dessverre vanskelig. Da innhøstingen startet kom regnet. Når det
gjelder kjøttproduksjonen, mente Ragnar det ville bli billigsalg på gris neste år på grunn av
overproduksjon.
Presidenten gikk gjennom regnskapet for 2005-2006, og budsjettet for 2006-2007. Regnskapet viste et overskudd på kr. 18.195,-; og neste års budsjett viste et overskudd på kr. 7.400,-.
Budsjettet var basert på 33 medlemmer som kan bli vanskelig å nå.
Bjørn Walle.

Rotarymøte
Møtested:
Møteleder:
Program:
Sang:

9.10.06:
Rotaykjelleren
Presidenten.
Guvernørbesøk.
”Tvedestrandsangen,” - Byen ved fjorden.

Birger hilste fra sin tur til Frankrike.
Guvernøren
Presidenten refererte fra guvernørens ukebrev.
Særlig vekt på Rotary som en serviceorganisasjon basert på yrkesgrupper. Det er et helt annet trykk på service i andre land. Rotary har lang tradisjon innen humanitært arbeid.
Tema for møtet: Guvernørbesøk, Svein Aanestad.
Guvernøren åpnet med å si at Tvedestrand er perlen blant sørlandsbyene. Dette falt naturligvis i god jord.
Han berettet litt fra sin oppvekst og tidlige rotaryperiode, og om prosedyrene for guvernøropplæringen.
Han synes at besøket i klubbene danner høydepunktet for guvernøren. Da kommer han i
direkte kontakt med mange av rotarymedlemmene og for et inntrykk av hvordan driften foregår i den enkelte klubb. Foredraget ble vinklet rundt sin frivillige innsats for Rotary i mange
utviklingsland. Bl.a. hadde han vært i Afrika sammen med Harald Halvorsen. Han hadde i
alt vært ute ni ganger på frivillig ulønnet innsats. Hver gang av 1 måneds varighet ulønnet
innsats. Det er utrolig givende å delta i dette arbeidet når man ser hvor glade menneskene er
for å få hjelp.
Det er mange muligheter for den som måtte ønske å forsøke seg. På Rotarys hjemmeside,
rotary.org, kan finne oversikt over yrkesmulighetene, og man kan også legge inn sine egne
data som andre kan søke på.
Rotary Foundation spiller en avgjørende rolle med ”matching grants ” for å få dette arbeidet
til rundt om i verden. Det er RF som finansierer reisen og oppholdet.
Forts. neste side.

Aanestad summerte sine målsettinger med sitt guvernørår slik:
Motivere til å prioritere Rotary, medlemsvekst, spre informasjon om mulighetene for å delta
i internasjonalt arbeid, ny organisasjonsplan, informasjon om Fellowships, RF, og ungdomsutvekslingen.
Han avsluttet med å understreke betydningen av Handycamp på Haraldsvangen hvert 2. år.
Det er NOROS flaggskip og det kommer funksjonshemmede fra mange deler av verden dit.
Gleden ved Rotary er at jo at mer man engasjerer seg, desto mer får man ut av medlemskapet. Man må yte noe selv.
Guvernøren takket for møtet og maten, og vi avsluttet ca. kl. 20 30.
Mads O.

Rotarymøte

MØTESTED:

16.10.06:

ROTARYKJELLEREN

Møteleder:
Presidenten.
Program:
Ny organisasjon i Rotary.
Sang:
”Ved Skagerrak”
Alsace i Frankrike
Gjest: Terje Skretting.
3-minutter ved Kjell Larsen.
Tema var eiendomsskatt i Tvedestrand. Han refererte til prosessen i Horten som hadde vært
svært dårlig. Håpet at man i Tvedestrand ville komme frem til et system som ville bli oppfattet som noenlunde rettferdig og rimelig for alle.
3- minutter Birger Solfjeld.
Birger fortalte fra en tur til Alsace i Frankrike hvor de kjørte deler av vinruten med dertil
vinsmakinger. Der var mange sjarmerende landsbyer med Strassburg som den største byen
med en fantastisk katedral. Turen gikk med buss fra Norge og varte i 9 dager. På hjemturen
var man også innom Moseldalen med nok en mulighet for å smake de gode moselvinene.
Med stopp i Hamburg fikk man også med seg en rundtur på kanalene.
Presidenten refererte kort fra Guvernørens ukebrev, hvor han la stor vekt på trivsel i klubben. Vi har også fått rapporten fra hans besøk hos oss og den var udelt positiv. Tvedestrand
Rotaryklubb er en oppegående og aktiv klubb.
Ole Devold presenterte en kortversjon av den ny ledelsesstrukturen som skal innføres i alle
klubbene – før eller siden. Vi tar sikte på å ha gjennomført prosessen innen presidenskifte 1.
juli. Essensen er at klubbene nå skal prosjektorganiseres, men oppgavene forblir stort sett de
samme. Dette vil vi få vite mer om seinere.
Mads O.

Rotarymøte
Program:

23.10.06.
Peismøte.

Vertene denne gang var :
Reidar Kjelstrup, Egil Vatne, Ragnar Lofstad og Bjørn Walle.

Som vanlig var maten god, praten satt løst og mange viktige temaer ble diskutert.
A)

B)

C)

Temaene til diskusjon var denne gangen:
Ny lederskapsplan. Hva mener dere om dette?
Medlemsutvikling: Nye medlemmer.
Tenk på; - Manglende klassifikasjoner - Tidligere
medlemmer eller noen i deres familie - Egen familie/slekt
- Vennekretsen
- Arbeidskamerater
Nye forslag til programkomiteen
Red.

Fra et peismøte. Arkivbilde. T.L.D.

