Tore Leo hadde tatt. De ga et godt inntrykk
av selve arrangementet, størrelse og kompleksitet. Ikke minst var det mange fine stemPresidenten ledet møtet.
ningsbilder fra landskap og byer.
Sang: Løft ditt hode du raske gutt.
Troppen fra Arendal spente fra 60 år og oppSå måtte referenten hente en bærbar pc som over, og når eldste deltaker nærmet seg 80 er
det visse begrensninger på programmets opppasset til projektoren, og han gikk derfor
bygning og vanskegrad. På en videosnutt til
glipp av presidentens 3-minutter.
Innledningsvis tok Einar opp medlemssitua- slutt fikk vi se våre lokale helter i aksjon. Tysjonen i klubben og understreket viktigheten delig at de hadde øvd grundig og at de hadde
av å rekruttere nye medlemmer. Han henviste det moro.
til den liste som var sendt ut og oppfordret nå
alle til å levere den inn.
Rotarymøte i Kjelleren 28.04.08

I dag var det Tore Leo som foredro om Gymnastrada i Bregens i Østerrike sommeren
2007. Bregens er en gammel vakker by som
ligger ved Bodensjøen.
Der deltok 22000 personer fra 57 nasjoner og
av dem var det 1200 fra Norge. Reisen ned
gikk med buss. Deltakerne bodde opp til 30
km fra Bregens og dette stilte store krav til
transport. Det gikk utrolig bra. Men venting
er en vesentlig del av et slikt program med så
mange deltakere. Bespisning foregikk i store
telt med en uhyre effektiv logistikk. Det ble
også noe fritid med små utflukter i det vakre
landskapet og til gamle bykjerner med flere
hundre år gamle hus.
Foreraget bygget for det meste på fotos som

Stramme norske turnere

Engasjert foredragsholder, Tore Leo
Mads Oppegaard
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PRESIDENTEN HAR ORDET
Sommeren er snart i anmarsj og det er vel
FREMTIDEN KOMMER ikke så lenge til de første sommergjester
melder sin ankomst. Som nevnt i tidligere
FORT
var headingen på daværen- månedsbrev er våre sommergjester et kjært
de guvernørs månedsbrev og hyggelig innslag i vår klubb. Vi ser frem
til å møte dem igjen.
for april 01.
Med dette sikter hun
(Edrund) til at rotaryåret er
i ferd med å ebbe ut og rotaryhjulet står foran rotasjon med nye folk.
Noen av oss var på distriktssamling i Arendal for noen uker siden og fikk opplæring i
våre oppgaver for kommende Rotaryår.
Bjørn og påtroppende styre synes å ligge
godt an i løypa og jeg er sikker på at vi alle
vil få et interessant og fint Rotaryår sammen
med Bjørn og hans mannskap.
Som kjent har vi i lengre tid arbeidet med
medlemsutviklingen i vår klubb. Vi har en
del forslag på nye medlemmer som er behandlet på vedtektsmessig måte i klubben.
Disse er det nå viktig at vi følger opp. Situasjonen for klubben vår er noe bekymringsverdig. I løpet av april har vi mistet 3 medlemmer og er nå nede i 26 stk. Vi må derfor
nå sette inn alt vi har på å få opp medlemstallet og jeg ber alle bidra etter beste
evne, slik at vi klarer å få med noen nye
medlemmer før Rotaryåret er omme.
Programmet i april har vært interessant hvor
jeg særlig vil fremheve Honnørfesten. Det er
helt tydelig at de eldre setter pris på dette og
vi har det jammen ok vi også. Honnørfesten
er med på å vise Rotarys engasjement ute og
er også med på å gi oss positiv goodwill. I
denne anledning vil jeg også rette en stor
takk til arrangementskomiteen for vel utført
arbeid.

Les på s. 4 om
Gymnastradaen i
Bregens, Østerrike.
Tore Leo var en av
de 22000 turnerne
fra 57 land.

Programmer framover:
05.05. Klubbaften
12.05. Møtefri - 2. pinsedag.
19.05. Hvem gjør hva i den
norske kirke v/prost
Ole Jacob Modalsli.
26.05. Sentrumsforeningen, hva
nå? v/Gunnar StormOlsen.
02.06. Klubbaften.
09.06. Overraskelse.
16.06. Båttur med besøk hos
Kjell.

Rotarymøte mandag 7. april
Sang : Av Nordmannssang
Gratulasjoner : Terje 2. april
Møtt i annen klubb: Arne, Reidar og Svein
Inge møtte i Lillesand RK.
3 minutter:
Asbjørn Bråtane hadde flyttet til byen og fått
nye telefonnummer. Fortalte at han nå hadde
solgt campingplassen for ca 1,6 mill.kr.
Stedet, huset , uthus m.m. ble kjøpt for lenge
siden for kr 35.000,-. Fortalte kort om litt fra
historien på stedet og det første året han drev
camping hadde han kr 163,- i inntekt. Overdro alt til sønnen i 1984 for kr 400.000,-,
som fikk en gunstig finansiering med et rente og avdragsfritt lån fra sine foreldre.
Oddvar minnet om honnørfesten mandag 14.
april og fikk samlet medlemmer til
å rigge til på Rådhuset søndag kveld.
Bjørn - som er påtroppende president, la
frem komiteoppsettet for sitt rotaryår.
Dagens foredragsholder var Trygve Eriksen
– tema var ”min rolle som styreleder i Holmen AS”. Men fordi Trygve er styreformann i både Colt Industrier AS og Ertec AS,
snakket han litt om hele hans virksomhet
innen ulike bedrifter i Tvedestrand.
Trygve kom til Tvedestrand Skipsstøperi i
1961, som Golar Metall het den gang, og ble
etter hvert aksjonær i bedriften. Senere ble
bedriften lagt inn i Irgens Larsen-gruppen.
Her skjedde det ”litt av hvert”, noe som tilslutt resulterte i at alle i ledelsen sluttet i bedriften og etablerte Teamtec i 1984.
Senere også Ertec ,som da ble eid av Er-To /
Erling Eriksen) og Teamtec. Aksjekapital kr
100.000.
I 1987 ble aksjekapitalen øket til kr
755.000,- utviklingen var god og samme
året ble det foretatt utbygninger 3.7 mill. kr.
I 1988/89 ble Ertec ”døpt om” til Holmen
AS som ble et eiendomsselskap med en aksjekapital på 905.000 mens Ertec AS
(aksjekap. kr 700.000) stod for driften. Dette
året var omsetningen nådd 10 mill. kr. og

økte jevnt å trutt. Men så kom tilbakegangen.
Fra et toppnivå på ca 18 mill. kr falt omsetningen i 1993 til 8,9 mill. kr. Utrolig nok
drev selskapet allikevel med et lite overskudd.
I 1991 kommer Geir Søraker og Arild Eriksen sterkere inn i bedriften. Begge har etter
hvert gjort en stor innsats for bedriften og er
nøkkelpersoner også i dag.
I 1996 var omsetn. 18 mill , året etter 22
mill. kr. Og etter 1997 har det bare vært
fremgang. Man ser kanskje(?) noen mørke
skyer nå, men selskapet har en meget god
økonomi og sterk standing i markedet og
skaffer seg stadig nye kunder, både hjemme
og ute.
Holmen AS har i dag en aksjekap. på 12.08
mill. med 8 lokale eiere. Holmen igjen eier
100% i både Colt (aksjekap. 6.25mill.) og
Ertec (aksjekap.0.70mill ). Ertec på sin side
eier igjen 50 % av Suntec og 70% av Ertec,
Danmark.
Hovedproduktene er vindskjermer, vinduer,
dører, luker, pulpit m.m.
I disse dager bygger selskapet ut en ny stor
produksjonshall på Grenstøl, vegg i vegg
med eksisterende ”Coltbygg”. Her får de nye
4000 m2 og flytter etter planen inn 4. august
i år. Totalt får da CES-gruppen hele 12300
m² å boltre seg på.
Einar Johnsen hadde tilslutt et lite innlegg
vedr. medlemsutviklingen. Den er bekymringsfull.
- Er nå kun 28 medlemmer etter at Tore
Planke i dagens møte dessverre meddelte at
han måtte trekke seg pga jobbsituasjonen.
Meget synd, Tore har vært et flott medlem
for klubben.
Einar delte ut lister over potensielle medlemmer som alle er klarert og oppfordret
ALLE
i klubben til å ta dette på alvor
Her må en felles dugnad til for igjen å få
medlemstallet godt over 30.
Oddvar Pedersen

HONNØRFEST PÅ RÅDHUSET 14.04.
I år var det 57 påmeldte og den grønne salen
i Rådhuset var ganske full. Gledelig var det
også at mange nye ”unge” eldre som ikke
har vært hos oss før, møtte opp. Etter flere år
hvor det har vært en viss tilbakegang er det
nå positivt å se at deltakerantallet igjen stiger.
Ole ønsket velkommen og
Mads Oppegaard
sendte stafetten videre til
Oddvar som var kveldens toastmaster og ansvarlig for opplegget.
Som sedvanlig startet vi med en sang, Blåveispiken. Komiteen hadde dekket fine bord
med hvite duker og blomster, det tok seg
flott ut.
Og det er hyggelig når både gjester og vertskap har pent antrekk.
God mat og bløtkake var det også nok av.
Konkurransen i år gikk ut på å gjette innholdet i to store Twistposer. Det ble tre vinnere,
Gisle Noddeland, Dagfinn Henriksen og
Hanne Hagestad.
May Lisbeth Reine Gisletveit og Jorunn
Myre Dvergsnes sang og spilte til stor glede
for forsamlingen i hele 40minutter.

Det var ca 20 fremmøtte som skred inn i den
enorme fjellhallen som kan romme inntil
440 båter i fire høyder. Hallen ble bygget frå
1998 til 2004.
Hallen virket imponerende med sine 140 x
25m og 12 m høy. Det ble boret ca 30 km
hull og tatt ut ca. 35 000m3 fast fjell ved
hjelp av 35 tonn dynamitt. Hallen ble drevet
i to etapper. Først tok far og sønn Myrvoll
for seg øverste etasje og sprengte ut hvelvet,
og siden leide de en entreprenør til å ta gulvet. Største delen av steinmassen ble brukt
til en gigantisk molo, men de mener at de
ville gjort tingene litt annerledes i dag.
I inngangspartiet var det stor sluse som ble
brukt til vasking og rengjørning av båter.
Selve hallen holder konstant 10 grader C
sommer som vinter, det er en avfukter som
går kontinuerlig og holder fuktigheten på et
akseptabelt nivå.
På gulvet lagres de største båtene og de
”mindre” henger i tre høyder fra taket – et
imponerende syn.
For å håndtere opplaget inne i hallen fikk de
en spesialtruck fra Italia som de modifiserte
for sin bruk. Nå kan alle båter klargjøres ved
opptak og reparasjoner utføres i løpet av
vinteren.

Det var en blanding av gamle vel kjente EiEtter at vi kom ut i den lyse våraften serverte
nar Rose viser og Prøysensanger. Det var
tydelig at forsamlingen kjente igjen sangene Ragnar kaffe og sjokoladekake som Ingebjørg hadde bakt. Det var populært.
og koste seg storlig.
Som sedvanlig ble det delt ut blomster til
eldste dame og eldste herre. Referenten fikk
ikke tak i navnene, med de var begge rundt
90 år.
Oddvar takket til slutt alle for at de hadde
bidratt til en slik fin fest og ønsket spesielt
våre pensjonister velkommen tilbake.
MØTE PÅ GJEVING 21.04.
Møtet ble holdt i fjellhallen til Gjeving Marina. Presidenten ledet møte, dvs. overlot
ordet til
Agnar og Jo Helge.

Mads Oppegaard

Sagt om golf
Du har bare ett problem - Du står for
nære ballen - etter at du har slått den.
Sam Snead
Jeg ber aldri på golfbanen. Herren hører
faktisk min bønn alle andre steder enn
nettopp på golfbanen.
Billy Graham
Golf er det morsomste du kan oppleve uten
å ta av deg klærne.
Chi Chi Rodrigues

