Rotarymøte

MØTESTED:

25.09.06:

ROTARYKJELLEREN

Møteleder:
Presidenten.
Program: Ny kommuneplan, politikken i kommuneplanen
Tvedestrand kommunevåpen
ved ordfører Jan Dukene
Sang:
”Mellom bakkar og berg..”
Gjester: 4
Presidenten tok for seg Guvernørens ukebrev. Han er en travelt opptatt mann, - senest
distriktskonferanse på Voss og deretter møter på rekke og rad. Han besøker oss den
09.10. Husk påmelding, kr. 100,- pr. hode for bespisning.
Så 3 min. ved Kåre Arentsen:
Etter en elveseilas på Volga, var temaet "masseturisme". Det hører til saken at både
medturister og folk langs elvebredden, ble kjent med hvordan man ”ler” i Tvedestrand. Kåres begeistring kan oppsummeres med at det er bedre å vare alene på Båen
eller i skauen, - men det er fint med noen kontraster. Han avrundet med et dikt av Erik
Bye.
Og så var det duket for ordfører Dukene:
Kommunene er lovpålagt å utarbeide planer i to faser, en for en 4-årsperiode og en for
en 12-årsperiode. På mange måter er disse planene kommunens viktigste styringsredskaper, først og fremst den for 4-årsperioden. Den er et meget omfattende dokument,
og omfatter sentrumsutvikling, utnyttelse og båndlegging av kyst- og strandsone, befolkningsprognoser og følgelig tilrettelegging for boligbygging og skoler, infrastruktur, havneanlegg for småbåter, hyttebebyggelse, helsetjenester o.s.v., Gamle planer
kan overstyres av nye ettersom disse blir vedtatt. Allmennheten inviteres til å komme
med innspill gjennom høringsrunder under prosessen, spesielt gjennom lag og foreninger. Eventuelle innsigelser behandles gjerne til slutt i prosessen. Planens arealdel
illustreres gjennom en kartskisse som med de nødvendige kommentarer oppsummerer
hovedlinjene på en lett tilgjengelig måte. Etter at Dukene hadde brukt sin tilmålte tid,
manglet det ikke på kommentarer og spørsmål, så timen vår ble i korteste laget. Tydeligvis en meget populær programpost som gjerne kan gjentas når anledning byr seg.
Kjell L.

Frammøte i september: 71,5 %
Vi gratulerer med dagen
27.10. Siri Bertelsen
30.10. Ole Devold

.100 % frammøte i september
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Reidar Kjelstrup, Asbjørn Bråtane,
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Presidenten har ordet:

SEPTEMBER 2006
PROGRAMMENE i oktober 2006:
02.
Klubbaften.
09.
Guvenørbesøk.
16.
Ny organisasjon i Rotary ved Ole Devold.
23.
Peismøte.
30.
Bedriftbesøk på Agder Sentralvaskeri.

Kjære Rotaryvenner.

Så er første kvartal av mitt rotaryår tilbakelagt. Forespørselen om Ryla-seminar er det
gitt negativ tilbakemelding på. Det var ikke tilstrekkelig stemning for det i Arendalsklubbene.
September har ikke budt på noe utenom det vanlige, men jeg konstaterer at klubbaften
uten foredragsholder synes å bli tatt vel imot. Praten går livlig hver gang. Nevnes må
også at vi har fått et nytt medlem og attpåtil en dame: Hilde Marie Nistov – til daglig
bare Hilde. Det minner meg på at det er flere potensielle medlemmer, og jeg ber om
tilbakemelding fra fadderne hvordan deres vervingsfremstøt går. Vi bør kunne klare å få
i hvert fall to medlemmer til i dette Rotaryåret.
En annen ting som ser ut til å bedre seg, er dette med å si ifra på forhånd til styret
(sekretær eller president) når man vil få gyldig fravær. Dette har alt slått gunstig ut på
fremmøtestatistikken, men jeg vet den kan bli bedre, så derfor refererer jeg fra styrets
håndbok:
Godtatt møtefravær:
- De som av styret er fritatt for nærvær på møter (Permisjon).
- De som etter 85 års regelen er fritatt for nærvær på møter.
- De som forventer å være borte noen uker grunnet reise, ferie etc. og som har informert
president/sekretær om dette.
Dette er en presisering av hva som står i Håndboken. Der står det også at styret kan godkjenne fravær av grunner som styret anser som gode og tilfredsstillende. I forhold til
dette er fravær grunnet fast arbeid selvfølgelig god grunn. Man må jo passe sitt levebrød.
(Forretningsreiser, Kina, Nordsjøen, m.m. er klare eksempler.) Bare gi styret beskjed i
forkant så sant det er mulig. Dette er blitt en av mine kjepphester fordi jeg ser at vi kan
hevde oss bedre i den interne distriktskonkurransen.
Når dere får dette i hånden (eller på skjermen) så er det guvernørbesøk neste gang – den
9.oktober. Alle skal da være spurt om de møter eller ikke, så vi kan bestille passelig med
mat. Hvis noen så allikevel blir forhindret og ikke sier ifra, så forventes det at kuvertprisen på kr 100 blir innbetalt.
Reidar

Rotarymøte
Møtested:
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Sang: Sang:

7.08.06:
Rotaykjelleren
Ole J. Thorsen

Rotarymøte

Vegårshei Sparebank ved banksjef Øyvind Tveide

”Urmageren i Tvedestrand” av Olav R. Walle

Banksjef Tveide kunne fortelle at banken hadde 100års jubileum i 2004. Takket være bonden på Ås, klarte bygdefolket å opprette stor nok kapital til å starte opp banken. Åpningstiden var to timer hver lørdag formiddag. Siden den gang har den vokst sakte, men sikkert til
det den er i dag. Vegårshei Sparebank er tilsluttet Terra-gruppen som gjør at man kan gi alle
tilbud til kundene. Den driver også med forsikring. Sommeren 2006 fikk banken opprettet ny
filial i Tvedestrand. Dette p.g.a. at banken har en stor kundemasse fra Tvedestrand, og regner med å øke her. Dette for å gi denne kundemassen bedre service og nærhet til Vegårshei
Sparebank.
Anne Berit N.

Rotarymøte
Møtested:
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4.09.06:
Rotaykjelleren
Presidenten.
Høye fjell, det gjør himmelen trang.

Rolf Andreassen og Bjørn Walle ble gratulert med fødselsdag siden
siste Rotarymøte.

11.09.06:

MØTESTED: ROTARYKJELLEREN

Tore Planke, 3 min.

Presidenten informerte litt om møteplikten og hvem som teller eventuelt ikke teller på statistikken. De
viktigste huskereglene er 85 års regelen, melde ifra om fravær p.g.a. ferie, reise og godkjent permisjon
av styret.
Presidenten refererte også litt fra distriktskonferansen på Bolkesjø i august der han og Ole Devold med
fruer var tilstede. Kåseri av Thorvald Stoltenberg og musikalsk innslag av Sigmund Groven var bra,
men det som inspirerte mest var foredraget om gleden av å være medlem i Rotary.
Videre opplyste presidenten at distrikt 2290 har opprettet et aktivitetsfond som ligger på nettet under
NORFO.
Videre viste presidenten til mail fra presidenten i Nedenes Rotary. Positiv tilbakemelding på intercitymøtet i Arendal i august.
Det var også kommet en invitasjon fra Nedenes Rotaryklubb om hyggekveld på ”Lyngørporten
Ressort” den 20-21. oktober. Presidenten oppfordret medlemmene til å melde seg på i ”hopetall”.
Alt er ikke helt klart fra gruppelederne til ”Club assembly” enda, men presidenten regner med at alt vil
være på plass til guvernørbesøket.
Presidenten ba internasjonal komité om å se på et skoleprosjekt i Afrika der det er stort behov for
hjelp.
Kontakten eller mangel på sådan ble etterlyst. Kanskje et felles prosjekt i Afrika sammen med Hobro
igjen kunne knytte båndene mellom klubbene? Presidenten tar kontakt med Hobro for å undersøke om
der interessert.
Tore Planke hadde så 3 minutter om tur til Afrika.
En kjempeflott familietur til Nottens Bush Camp i Krüger nasjonalpark i 5 dager. Opp klokka ½ 6 hver
morgen og ut på ekspedisjon hele dagen. De så en masse dyr og hadde spennende camping i bushen.
Deretter dro familien til Mosambik. Bodde i små stråhytter og hadde fantastiske fiskeopplevelser. Forskjellen mellom flo og fjære var hele 4,5 meter. Alt i alt en spennende tur Tore kunne anbefale på det
”varmeste”.
Bjørn Walle

Møteleder:
Presidenten.
Program:
NAV ved Svein Jordal.
Presidenten kunne ønske hele fem gjester velkommen.
Det var vårt prøvemedlem, Hilde Nistov, og en annen var Benjamin, som var tysk utvekslingsstudent fra 1998 – 1999. Han er vel kjent for våre medlemmer. Han bor nå i Dachau
ved München, og studerer maskinteknikk med hovedvekt på energiteknikk. Han tar sikte på
doktorgrad innen samme fagområde.
Så var det Svein Jordal sin tur. Dagens foredrag var om NAV, som stor for ”Norske arbeids- og velferdstjenester.” Dette er et ny møte å organisere og slå sammen A-etat, trygdeetaten og sosialetaten. Svein hadde tidligere gitt oss små drypp fra kombinasjonens arbeid.
Denne gangen fikk vi en langt bredere innføring i ordningen.
Stortingets bakgrunn for vedtaket, er målsettingen om ” flere ut i arbeid, færre på trygd og
sosial.” Implementeringen av den nye ordningen vil ta til i 2007, og prosjektet er planlagt
ferdig i 2009.
En del av problematikken i prosjektet, kan illustreres ved at både A-etat og trygdeetat er
statlig, og sosialetaten kommunal, og slik skal det fortsatt være. Det må nå foretaes en omfattende omorganisering av etatene som medfører til en mer fysisk tilrettelegging. Dette gjelder blant annet kontorer, personell, budsjett og regnskap. En vesentlig del av problemet ligger i at A-etat og trygdeetaten rapporterer til staten, og sosialdelen til kommunen. En kommune i hvert fylke skal være prøveklut, og her er Tvedestrand utpekt. Arbeidet her er i full
gang, og så langt er erfaringene positive. Her har de klart å samkjøre regnskap og øvrige
datatjenester på en høyest tilfredsstillende måte.
Kjell Larsen
Rotarymøte
Møtested:
Møteleder:
Program:
Sang:
Gjester: 3

11.09.06:
Rotaykjelleren
Presidenten.
Løst og fast. Opptak
Per Sivle: ”Den fyrste song.”
Hilde Marie Nistov

Presidenten refererte fra Guvernørens ukebrev.
Han har det travelt på distriktsplan med klubbesøk osv. Et av RI´s satsingsområder er ”Rotaryfamlien.”
Dette skal tolkes dit hen at Rotary som helhet betraktes som en storfamilie, hvor den enkelte rotarianers familie er et viktig element. Appellen er derfor å ta med familien ved alle anledninger hvor det er
gitt anledning til det. Ellers minner guvernøren om at verdenspresidenten for 2008-9 kommer fra SydKorea, og unnlater heller ikke denne gangen å minne om vårt flaggskip - Rotary Foundation. Presidenten kan fortelle at han har hatt positiv E-postkontakt med vår danske vennskapsklubb i Hobro.
Kveldens hovedpost var opptak av nytt medlem.
Fadderen, Tore Leo Dalen, ga oss en kort presentasjon av Hilde Marie Nistov, som vår nye rotaryvenn
heter, født den 31.07.58 i Røldal. Hun tok Eksamen Artium i Odda, og Lærerhøyskolen på Notodden.
Etter å ha jobbet i Tokke et års tid, studerte hun idrettsfag i Kristiansand, hvoretter hun hadde et års
engasjement i Risør, for deretter å få fast ansettelse ved Lyngmyr skole i Tvedestrand i 1985.
Presidenten gikk så over til Tvedestrand Rotaryklubb sitt ”opptakelsesrituale”. Etter at kandidaten sa
”ja” til å bli medlem, og følge de plikter og lover som Rotary krever, fikk hun
Rotarynålen, som en blyg president unnlot å feste på Hildes genser. Hun fikk for øvrig, som den første,
klubbens diplom som manifestasjon på medlemskapet.
Kari Ragnar avsluttet møtet med tankevekkende diktlesning om tvil, tro og tanker om forholdet mellom mennesker.
Kjell Larsen

