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Presidentskifte.
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”Her er gudagodt at vara..”

MÅNEDSBREV - TVEDESTRAND ROTARYKLUBB

Presidenten har ordet:

Presidenten opplyste om sommerturen 23 juli som går til
Nytt medlem:
Nes Verk. Jernverksmuset har fått mye nytt siden vi var
Tanja Høiseth
der sist. Det blir mat og grillig i Lunden. Leif Teland står
for dette, så da er alt tatt godt vare på. Vi regner med en pris på ca. kr 300.
Så var det høytidelig opptak av vårt prøvemedlem Tanja Høiseth med Ole Devold
som fadder. Den sedvanlige opptaksprosedyren ble fulgt. Med nål og diplom fikk
Tvedestrand Rotaryklubb et nytt medlem på rotaryårets siste dag.
President Reidar takket for seg. Det har nok vært et litt uvanlig år med gjennomføring av ny organisasjonsstruktur og vedtekter. Målet om 35 medlemmer i klubben i
løpet av året ble ikke nådd. Dessverre slutter det også noen, vi kom likevel på pluss.
Når det gjelder Matching Grant, har Edrun vært i klubben og fortalt om hvordan vi
kan få i stand prosjekter.
Så var det påtroppende Ole Devold sin tur. Han takket Reidar Kjelstrup for stor innsats i hans rotaryår. Tvedestrand Rotaryklubb har overholdt sine forpliktelser til
distriktet og til RI.
Dette er Oles andre presidentperiode. Den første var fra
2000/2001. Ole har tre målsettinger for sitt år.
1 Få til et Matching Grant prosjekt.
2 Mål om 34 medlemmer totalt i løpet av året.
3 Styrke samholdet og kameratskapet i klubben.
Ole delte så ut det kommende års program for
Tvedestrand Rotaryklubb.
Ref. Mads O. / Foto
Vi gratulerer med dagen
Kaare Selvig
Ragnar Lofstad
Hilde M. Nistov

17.7.07.
25.7.07.
31.7.07.

Past President Reidar Kjelstrup
President Ole Devold.
T.L.Dalen

Frammøte i mai: 69,5 %
100 % frammøte i mai:
Ole Devold, Ronald Olderbakk,
Tor Erik Nævestad, Karl R. Hafsten,
Ragnar Lofstad, Ole J. Thorsen.

TVEDESTRAND ROTARY KLUBB
Møte: Mandager kl 1845 i Rotaykjelleren
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, 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
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PROGRAMMENE i juli 2007:
2.7. Barn og utdanning.
”Det sydlige Afrika ,” ved Tore Planke..
9.7. Tvedestrandsposten ved Marianne Drivdal.
16.7. ”Den røde erkehertuginnen” ved Emil Didrichsen
23.7. Sommerturen. ( Nes Verk. )
30.7. ”Sjømannskirken ” Bare vafler?” ved Torvild Walle.

Kjære Rotaryvenner.
Ja – så er det slutt; På rotaryåret og min tid som president. Det har gått forbausende fort.
Det er i vert fall følelsen jeg sitter igjen med. Interessant har det vært - og også lærerikt.
Jeg har lært ennå mer både om egen klubb og om Rotary som organisasjon, og jeg ser at
det ennå er mer å lære.
Året har vært mer enn vanlig travelt, - noe som bl.a. skyldes den nye ledelsesplanen og
de forberedelser som har vært nødvendig. Her har jeg hatt god og nødvendig hjelp av Ole
Devold og Ronald Olderbakk, og så er da også alt klart når det nye året nå starter opp.
I de prioriteringer jeg valgte for mitt presidentår, sto medlemsutvikling øverst. Det er
tydeligvis en noe tidkrevende prosess og mitt ønskemål ble ikke oppfylt. Vi har fått tre
nye medlemmer og skulle vært 34, men så falt to fra. Det ser for meg ut som det er klubbens største utfordring: Å beholde medlemmene! Derfor er faddernes oppgave veldig
viktig. Fadderveiledningen, som skal deles ut, er et viktig verktøy her. I tillegg kommer
”Rotaryskolen” som Arne har sagt seg villig til å gjennomgå med alle nye medlemmer.
Vi får håpe det gir resultater. Medlemsvervingen er nå satt i system og vi har en solid
liste å arbeide ut fra.. Dette vil nå bli fulgt opp av medlemskomiteen.
En annen prioritering, som jeg også ”arvet” etter Ole Jacob, var å skape bedre forståelse
for RF og få i gang et beskjedent utenlandsprosjekt. Forarbeid er gjort. Edrun har ”fyrt
oss opp” og vi er i kontakt med Risør. Dette skal jeg arbeide videre med i servicekomiteen. Stort sett har jeg dermed fått gjort noe med alt det jeg satte opp som oppgaver for
året, og dermed er jeg sånn noenlunde fornøyd. Men mye gjenstår og der vil fadderne
være sentrale.
Årets siste møte ble på alle måter et godt møte med mange medlemmer og gjester, og
mye kake. Det var høytidelig opptak av nytt medlem: Vårt tidligere medlem Thor
Høiset’s datter Tanja, hvoretter jeg kunne overlate presidentkjedet til påtroppende president Ole. Med det takker jeg for meg som president. Takk til alle som har vært med ”å
dra lasset” – takk til Ole som sporty sa ja til nok en omgang som president – og det i et år
hvor den nye ledelsesplane skal utprøves og erfaring høstes, og til Bjørn som stiller som
innkommende president. Dermed ruller ballen videre slik den skal.
Reidar
Gjennomsnittlig møtestatistikk for hele rotaryåret er 70,8 %.
Det syes jeg er svært godt resultat for Tvedestrand Rotaryklubb.
Red.

Rotarymøte
Møtested:
Møteleder:
Program:
Sang:

4.6.07.
Rotaykjelleren.
Presidenten
Klubbaften.
”Calle Schewens vals.”

Rotarymøte 18.6.07.
” Ut i det blå.”
Med båt til Furuøya.

Presidenten refererte fra de to siste ukebrevene fra guvernøren.
GSE-teamet som er på rundreise i Cornwall , har det bra
og lærer mye interessant..
Tor Erik Nævestad
Edrun refererer til lovrådet som har foretatt enkelte endringer i lovverket. Arkivfoto: T.L.D.
Hun anbefaler klubben å ta en klubbaften og gå gjennom lovendringene.
Det er også noe om ajourføring av matrikkelen. Det har vært noe uoverensstemmelse med
matrikkelen og lokale kilder. Det er også kommet noen nye klassifikasjoner, som at for eksempel offentlig ansatte kan være en klassifikasjon. Også fremmøtereglene er frisket opp.
Mads Oppegaard redegjorde litt for utflukten den 18 juni. Oddvar med gode hjelpere sørger
for enkel bevertning. Vi starter fra Rådhusbrygga kl 18 00.
Tor Erik Nævestad hadde en fem minutter om typer og antall batterier som en stakkars handelsmann måtte holde greie på. Og det var sannelig ikke lite. Klokker og kameraer og nøkler
skal alle ha forskjellige typer batterier. Til hjelp har han en hulmal som han kan putte de gamle
batteriene i og finne riktig type.
Ellers gikk praten som vanlig livlig.
Mads Oppegaard
Rotarymøte 11.6.07.
Møtested:
Rotaykjelleren
Møteleder:
Presidenten
Program:
Lennsmannsskjønn ved Reidar Kjelstrup.
Sang:
”Den første gang jag såg deg.”
Presidenten refererte fra guvernørens ukebrev. Han drar snart til Convention i Salt
Reidar Kjelstrup
Lake City.
Kveldens tema: Lensmannsskjønn ved President Reidar Kjelstrup.
Skjønn er en vurdering av hva som synes mest riktig og rettferdig ut fra tidens sed og skikk. Skjønnet
bygger på lov om sedvane. Prinsippet om å dømmes av likemenn ligger til grunn for ordningen. LS ble
brukt i mindre saker – ofte for å slippe lange rettssaker om mer ubetydelige forhold.1917 Lov om skjønn
og ekspropriasjonssaker. Et rettslig skjønn med dommer i tingsretten og 4 skjønnsmenn.
Lensmannsskjønn og to skjønnsmenn.
Man kan begjære skjønn etter mange lover og om mange ulike ting. Oftest brukt på mindre saker og om
praktiske ting. Selv om det ikke finnes svar i noen lovtekst er det mange lover å ta hensyn til.
Man kan begjære skjønn både muntlig og skriftlig.
Ved naturskader kommer skjønn svært ofte til anvendelse. Her er det viktig med rask oppstart og avgjørelse. Ved slike skjønn brukes ofte takstfolk til hjelp i verdisettingen. Avgjørelser i slike skjønn kan påklages til naturskadefondet.
LS kan også ha karakter av rettssak. Etter rettsmøtet kan man for eksempel dra på befaring.
”Skjønnsrette ” i enerom avgjør skjønnet. Det må imidlertid skreves en ”dom” som beskriver hva som er
gjort. Reidar Kjelstrup beskrev så noen saker han hadde vært med på.
Skjønn brukes mye nå for tiden. For eksempel i forbindelse med kraftutbygging og linjetraseer. Her er
det snakk om store skjønn. Det ble også del meningsutveksling og diskusjon etter foredraget.
Einar Johnsen hadde en runde om 30km sonen i Tvedestrand sentrum,
og problemstillinger rundt skiltingen.
Mads O.

Ut på det blå.
27 personer møtte på Rådhusbrygga i strålende vær
for å ta turen til Furøya. Her var klubbmedlemmer med følge, og kjære gjester som besøker oss hvert år. Om bord ble det lastet reker med tilbehør og
drikke av ymse slag.
Oddvar Pedersen, Bjørn Walle fra byen, og Tore Planke som kom fra Borøya, skysset forsamlingen trygt til øya. Vi kunne nok vært en båt til, men
været gjorde det mulig å sitte på fordekket.
Vel i land fortalte Mads Oppegaard litt om øya og bygningene. Nå skal
kommunen og fylkeskommunen lage en stiftelse som skal få litt sving på
sakene. Man ønsker også at private, foreninger og lag skal tegne seg som
stiftere med andelsbrev. Det er viktig å få med bred deltakelse fra lokalbefolkningen.
Vi vandret så rundt på området og så på hus og ikke minst
de fine utearealene som kommunen holder velstelt og nyklippet gjennom hele sommeren. Hageanlegget fremsto i all
sin prakt i ettermiddagssolen og viste til fulle hvilket praktfullt sted dette er.
En ivrig tilskuer.
En gjeng av de ”unge” hadde i mellomtiden båret ut bord og
stoler, og dekket på et langbord som rommet alle sammen. Vi satt fint i
kroken ved hovedhuset med sol helt til kl 21. Til akkompagnement av Karl
Ragnars trekkespill fikk rekene bein å gå på. Det hele ble avrundet med en Quiz
som Mads Oppegaard hadde med, og sjokoladekake som Ingebjørg hadde bakt.
Ref. Mads O./ Foto Tore Planke

Redaktøren
har ordet:

Da dette er siste nummer etter 3 år
som redaktør, vil jeg få takke referentene for en god jobb i dette
halvåret, og Presidenten for raske og
gode ledere.
Trygve Eriksen
blir nå ny redaktør, og i den
anledning vil jeg få ønske han lykke
til videre med Kjellerposten.
Tore Leo Dalen

De unge kan mye vi ikke kan, men vi kan
mye de unge ikke kan. Det er bare det
at det vi kan, det er det ikke lenger nødvendig å kunne.
Det er først når en tar jerntabelletter at en
helt ut fatter hva dikteren mente da han
skrev ” Hårde tider har vi fordøyet.”
Øyvind Thorsen

