Ass. direktør Einar Wold - 60 år
Selskapets trofaste medarbeider gjennom vel 32 år rundet 60-års milepelen
den 4. juni d.å. Einar Wold ble ansatt i
selskapet etter avsluttet sivilagronomutdannelse fra NLH. Med sin sterke jordbruksfaglige bakgrunn ble Einar Wold
raskt en aktiv og god medarbeider i selskapet.
Godt humør, hjelpsomhet og samarbeidsvilje preger Einar Wold. Dette har
gjort ham til en medarbeider som alle i
selskapet setter pris på.
Fra selskapets styrende organer, først
og fremst styret, hadde styreformannen
disse gratulasjonsord til Wold ved en
sammenkomst etter styremøtet den 6.
juni d.å.

«Kjære Einar Wold.
Du er 60 år en av disse dagene. Det er
en milepel. Du er vokset opp på gård i
Asker og har landbrukspraksis både fra
vårt eget land og fra USA. Du ble sivilagronom i 1956 og begynte i Myrselskapet samme året og fra 1976 i Det norske
jord- og myrselskap. Du startet som sekretær og er i dag ass. direktør.
Du har deltatt i en rekke utredningskomiteer, i første rekke slike som arbeidet med myr- og torvspørsmål, og du har
levert en lang rekke publikasjoner, særlig om myrundersøkelser og ulike måter
for utnyttelse av myrer og torvprodukter.

I styret kjenner vi deg først og fremst
som sekretæren som omhyggelig og
raskt har ansvaret for styreprotokollen.
Som reiselederen under styrets og represenantskapets møter og utferder er du et
unikum. Alt er gjennomtenkt, skikkelig
planlagt og gjennomført. Du gjør det
med et smil og ser ut til å like jobben.
Du har i all din ferd vært en lojal og
effektiv medarbeider. Du kan dette med
å samarbeide både med styret og daglig
leder og med de øvrige ansatte i selskapet.
For god, grundig og smilende innsats
for selskapet i 32 år, ønsker selskapet i
denne omgang å markere det ved en
liten gave, samtidig som vi ønsker både
deg og selskapet lykke til i nye år.»
For den som har samarbeidet med
Einar Wold gjennom de 32 år, herav 22
som medarbeider i selskapets administrasjon, er det ikke vanskelig å underskrive de godord formannen hadde.
Einar Wold går grundig tilverks og lar
ikke noe stå uprøvet når det gjelder å
finne frem til de faglige løsninger av
spørsmålene eller de aktuelle dokumenter i arkivet. Wold er nærmest villig til å
gå gjennom både ild og vann, når hjelp
trengs for å klarlegge problemene. Han
er praktisk anlagt og besitter faglige
kunnskaper av høy klasse innen selskapets arbeidsområder.
Det er på vegne av alle kolleger og
medarbeidere undertegnede vil takke
Einar Wold for hans medvirkning og
samarbeid i de forskjellige gjøremål.
Samtidig gratulerer vi med 60-årsdagen
og ønsker gode år i fortsettelsen.
Ole Lie
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