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Indholdsfortegnelse

Årsrapporten 2020-21
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. maj 2020 – 30. april 2021
for Rotary Danmarks Hjælpefond.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 30. april 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret
1. maj 2020 – 30. april 2021. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en
retvisende redegørelse for de forhold beretningen indeholder.
Fjelsted den 26. juni 2021
Forretningsudvalg
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Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med almindelig regnskabspraksis og i henhold til
vedtægterne.

Formandens beretning Rotary for året 2020-2021

*) Nibe RK's projekt i Bhutan (etablering af klinik til hjertebehandling) budgetteret til i alt 8,6 mio. kr.. Det beløb, som ikke skaffes af
Rotary, vil Bhutans regering dække. Derfor ikke medtaget i ovenstående. Inkl. dette bidrag vil det samlet tal blive 18.mio. kr.

Ovenstående tal inkluderer alene de bidrag RDH’s er oplyst om via tilsendte ansøgninger og som
er godkendte i RDH regi.
Ovenstående er baseret på det laveste antal ansøgere i en lang periode, idet år 2021 blev for
RDH – på lige fod med resten af verden - også et år præget af Covid-19 pandemien.
FU indledte året med, at samles om et mantra baseret Rotary International President
Holger Knaack, Tema 2020-2021
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De fremviste grafer baserer sig på årets statistik og kan rekvireres hvis ønskeligt.
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Årets resultat: Rotary klubberne i Danmark har sikret bidrag for næsten 9,7 mio. kr. til
humanitære og velgørende projekter i samarbejde med TRF, eksterne samarbejdspartnere og
via private donationer.

Således slog vi tonen an i august med at definere en ”Fælles Retning” baseret på 4 kerneområder:

Vi besluttede at gå ind i året påført JA-hat, velvidende at endnu et Corona-år ville udfordre Rotary,
klubberne, medlemmerne og os selv. Alle skulle finde motivation, engagement, kreativitet og
styrke til at gennemføre Rotary projekter - på trods af at verden omkring os var præget sf COVID
– 19 og de konsekvenserne der fulgte med.

Vi lykkedes! Vi har behandlet mange ansøgninger, klubberne har vist engagement og
vedholdenhed og vi har kunnet imødekomme langt de fleste ansøgninger. Vi har ”driftet fonden”
som det foreskrives og vi har haft et godt samarbejde med klubberne og hinanden!
Ja, RDH har modtaget færre ansøgninger end normalt. Heldigvis har alle distrikter været på banen
- nogle med flere projekter end andre og der har som tidligere år, været en stor spredning af
spændende store og små projekter – internationale og lokale. I år lidt flere lokale end hidtil, idet
det internationale arbejde og den mulige gennemførsel i udlandet, har været besværet af
pandemiens restriktioner mv.
Distrikt

Projekter

Bidrag

Distrikt 1440

16 projekter

301.750 kr.

Distrikt 1450

21 projekter

387.306 kr.

Distrikt 1461

15 projekter

242.954 kr.

Distrikt 1470

6 projekter

142.000 kr.

Distrikt 1480

12 projekter

206.213 kr.

70 projekter

1.280.223 kr.

I alt
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De fremviste grafer baserer sig på årets statistik og kan rekvireres hvis ønskeligt.
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1) Rammer og vilkår
2) Lyst og motivation
3) Service above self
4) Tillid, respekt og engagement.

Kun ganske få ansøgninger er blevet afvist (7 stk.). Dette er et udtryk for, dels at der er indkommet
færre ansøgninger, men også et tegn på, at den gode dialog med distrikternes repræsentanter i
RDH, har sikret, at klubberne har fået søgt på et gennembearbejdet grundlag. Desuden har de
seneste års udvidet information om RDH og fondens muligheder, ligeledes bidraget til, at
klubberne er mere sikre og målrettede i deres ansøgninger. Endelig har den digitale ansøgning
sikret, at alt relevant information bliver oplyst i første omgang.
Vi er glade for, at så mange ansøgninger er resulteret i bidrag til gode projekter. Jeg vil gerne
benytte lejligheden til, at takke de klubber og de 5 distrikter, som har søgt bidrag fra RDH for det
gode samarbejde, som vi har haft med mange af dem i processen.
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RDH kommer derfor, højest udsædvanligt, men ikke overraskende, ud med et overskud i vores
bidragspulje. Normalt er puljen brugt i løbet af foråret. Vi håber således, at midlerne der, kan
gøre gavn i fremtidige projekter, som grundet pandemien enten har været opgivet, gennemført,
udskudt eller slet ikke overvejet i indeværende år.

Trods et digitalt år, hvor FU kun har kunnet mødes 2 gange, så har behandling af ansøgningerne,
digitale drøftelser, meningsudvekslinger og samarbejdet været utroligt frugtbart. Sager, som har
krævet hastebehandling, tvivlssituationer eller sager der krævede ekstra information, har været
håndteret utroligt konstruktivt, effektivt og positivt. Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at takke
FU-udvalgets medlemmer for det gode samarbejde vi har haft. Tak til Ulla Winther Kock, Willi
Weber, Lise-Lotte Jensen og Peter Eigenbroth for deres kæmpe indsats og knivskarpe håndtering
af FU’smange opgaver og ansøgninger.
2020-21 bød også på en nyopdateret forretningsorden, som blev godkendt af bestyrelsen på
Vintermødet 2020. Primære ændringer fra forrige version var en opdeling af forretningsordenen i
2 afsnit. Et afsnit som primært omhandler relevant information til de ansøgende klubber og et
afsnit som primært beskriver bestyrelsens og forretningsudvalgets struktur, beføjelser og
arbejdsform. Med den nye struktur har vi sikret en nemmere tilgang for klubberne i deres
forståelse af RDH’s rammer og vilkår,i forhold til at søge bidrag til klubbernes projekter. Desuden
blev der gennemført en general opstramning af sprogbruget, udspecificering af enkelte områder
(bl.a. skattefradrag) og en forkortelse af indholdet i det omfang, det kunne lade sig gøre.
RDH’s indhold på Rotary.dk blev ved årets start grundigt redigeret og gennemgået i sin struktur.
Dette med henblik på at gøre det nemmere at finde rundt samt udvide med nødvendige
informationer, skemaer og andre opdateringer. En tiltrængt omgang. Som set så ofte før, skal
hjemmesider holdes løbende ved lige.
RDH’s indsats på Facebook er også i indeværende år blevet intensiveret, således at der løbende
og kontinuerligt er lagt opslag op og delt historier om projekters gennemførelse med RDH’s
bidrag. Det er dog forsat en udfordring, af få klubberne til at melde tilbage på de projekter, som
er gennemført med tekster, billeder osv.
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At samarbejdet med klubberne har været positivt, konstruktivt og inspirerende, skyldes naturligvis
klubbernes engagement. Men også, at repræsentanterne i FU for de enkelte distrikter, har haft
en imødekommende, positiv og løsningorienteret indstilling i deres assistance over for klubberne
i ansøgningsprocessen. Forhåndsdialogen har været god – og man har i fællesskab sikret at
ansøgningen har været så præcis og fyldestgørende som mulig. Vi har opretholdt en hurtig og
effektiv sagsbehandling, hvilket vi har høstet stor ros for fra mange klubber.

Vi er, grundet pandemien og dennes påvirkning af lufthavnenes drift, ikke lykkedes med at få en
afklaring af indsamlingskassernes opstilling i henholdsvis Kastrup og Aalborg. Ansøgning til
Kastrup er tilsendt rettidigt, og i skrivende stund pågår stadig en dialog om mulighederne herfor.
Vi imødeser en afklaring snarest, da det formodes, at der igen til efteråret kommer gang i driften
af lufthavnene efter en meget stille periode siden marts 2020. Vedr. opstilling af boks i Aalborg
lufthavn og evt. i kongrescenteret er dette sat i bero p.t. – men mon ikke vi får landet end aftale i
efteråret 2021.

Afslutning
Det har været et godt år og jeg vil afslutningsvis sige tak til de fem siddende guvernører. Vi har
fornemmet en opbakning til FU,s virke, udtrykt således, at I har vist os tillid til at arbejde, uden at
skulle ulejlige jer unødigt. Det har vi værdsat.
Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke for 5 ½ års hektiske og inspirerende år i Rotary
Danmarks Hjælpefond samt ønske min efterfølger i distrikt 1470 Jens Erik Rasmussen en
inspirerende og givtig tid også.
Med et mangeårigt virke i RDH, er jeg igennem mit arbejde, kun blevet bekræftet i, at rotarianer
er helt almindelige mennesker, som med deres engagement og virke gennemfører helt
ualmindelige og ekstraordinære ting både lokalt og ude i den store verden. Jeg er taknemmelig
for, at jeg med mit arbejde i RDH har kunnet være en del at denne tilgang til fred og forståelse på
tværs af grænser og kulturer, hvilke i sin tid, var en af de primære grunde til, at jeg blev rotarianer.
Doing God – Service above Self.
Helena Nymann
Formand for Rotary Danmarks Hjælpefond 2020-2021
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Alle projekter er blevet registreret, protokolleret og afrapporteret i henhold til RDH’s
forretningsorden ligesom RDH’s Forretningsfører har sikret, at alle databaser er opdateret og at
de regnskabsmæssige forhold er ajourført og i orden i henhold til krav herom. RDH’s
forretningsfører har desuden sikret, at spørgsmål ved skattefradrag, indsamlinger og servicering
af klubber, som har startet indsamlinger, har kørt upåklageligt. Jeg vil gerne benytte lejligheden
til, at takke vores Forretningsfører Just Hartoft for et utroligt godt samarbejde og for den store
indsats. Med sit mangeårige virke har Just Hartoft været en uvurderlig støtte for RDH’s virke.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i Rotary Danmarks Hjælpefond

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Rotary Danmarks Hjælpefond for regnskabsåret 2020/21, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter udvisende et resultat på 11.353 kr. og en egenkapital pr. 30.
april 2021 på 1.532.902 kr. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik og i henhold til vedtægterne.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Fonden har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2020-21 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2020-21. Vi skal fremhæve, at disse sammenligningstal ikke har
været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik og i henhold til vedtægterne. Ledelsen har endvidere ansvaret for
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger,
som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2020/21 i
overensstemmelse med god regnskabsskik og i henhold til vedtægterne.

•

•
•
•

•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om
fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Odense, den 26. juni 2021
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70
Kim Dalgaard
Statsautoriseret revisor
Mne.nr.: mne19736
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

ROTARY DANMARKS HJÆLPEFOND

2020‐21

2019‐20

Budget
2020‐21

1.437.520
735.159
25.810
26.100
2.283
492

1.518.000
1.325.217
88.310
0
1.927
0

1.440.000
50.000
30.000
0
0
0

Indtægter i alt

2.227.364

2.933.454

1.520.000

Udgifter:
Formålsbestemte udgifter:
Bevilget og udbetalt vedr. 2020‐21
Bevilliget og udbetalt vedr. tidligere år
Bevilget til senere udbetaling
Bevilget i alt
Udbetaling af indsamlede støttemidler
Andre indsamlinger
Administrationsudgifter
Kørselsudgifter
Mødeudgifter
Kurstab og ‐regulering obligationer
Renteudgifter
Udgifter i alt

384.223
0
1.096.000
1.480.223
653.677
26.100
38.650
6.890
2.811
0
7.659
2.216.011

784.017
0
830.333
1.614.350
1.188.094
0
34.429
34.933
9.202
5.759
5.176
2.891.943

1.330.000
0
0
1.330.000
0
0
46.500
30.000
50.000
0
0
1.456.500

11.353

41.512

63.500

Indtægter
Medlemmernes bidrag
Indbetalinger og donationer
Tilbageførte bevillinger tidl. år
Andre indsamlinger
Renteindtægter og aktieudbytte
Kursgevinst og ‐reguleringer

Årets resultat

Note

1
2
3

4
3
5
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Resultatopgørelse for 01.05 ‐ 30.04

ROTARY DANMARKS HJÆLPEFOND

2021

2020

Aktiver
Tilhørende bunden egenkapital
L&S Inv. Korte obl.
3% Realkredit Danmark 22S.SA 2034
Danske Bank kto. 10888387
I alt

163.650
13.512
441.170
618.333

162.263
19.447
437.791
619.500

Tilhørende disponibel egenkapital
3% Realkredit Danmark 22S. SA 2034
3% Realkredit Danmark 26 D S 2023
4% Realkredit Danmark 22 S.S 2031
Danske Bank kto. 10845963
Danske Bank kto. 3362837766
I alt

12.560
391
3.920
1.042.727
998.521
2.058.119

18.076
3.848
5.525
887.740
1.000.000
1.915.190

Aktiver i alt

2.676.452

2.534.690

Passiver
Bunden egenkapital
Disponibel egenkapital
I alt

584.231
948.671
1.532.902

584.231
937.319
1.521.550

Gæld
Bevilget til senere udbetaling
Skyldige projekter
Skyldige omkostninger
I alt

1.096.000
27.550
20.000
1.143.550

830.333
158.307
24.500
1.013.140

Passiver i alt

2.676.452

2.534.690

937.318
11.353
948.671

895.807
41.512
937.319

Disponibel egenkapital
Saldo pr. 1. maj
Årets resultat
Saldo pr. 30. april
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Balance pr. 30. april

ROTARY DANMARKS HJÆLPEFOND
Budget
2020‐21
Indbetalinger og donationer m.v.

Shelterbox
Water Survival Box
Indsamlingsboks, Kastrup Lufthavn
Indsamlingsboks, Aalborg
Polio Plus
Indbetalinger til Hjælpefondens brug
Inventar Sri‐Lanka, Brønshøj
Transportbikes Tanzania, Rosenholm
Hjælp til Bahama
Rosenholm Børne‐ og undehospice
Projekt Pala Indien (Aarhus Rotary)
Skolebyggeri i Tanzania (Bjerringbro)
I alt
Note 2

37.650
9.809
1.626
55
309.218
79.801
243.500
0
0
0
15.050
38.450
735.159

62.200
250
62.557
0
240.783
74.567
365.250
84.700
434.410
500
0
0
1.325.217

50.000

4.000
10.000
6.000
810
5.000
0
0
0
0
25.810

0
0
0
0
0
10.000
30.000
310
48.000
88.310

30.000

11.100
15.000
‐11.100
‐15.000
0

0
0
0
0
0

0

Tilbageførte bevillinger

RDH 66‐2019‐20
RDH 77‐2019‐20
RDH 91‐2019‐20
RDH 94‐2019‐20
Køge Nord
RDH 70‐2019‐20
RDH 13‐2018‐19
RDH 79‐2018‐19
RDH 58‐2018‐19
I alt
Note 3

2020‐21

Andre indsamlinger

RDH 606‐2020‐21 Nibe "Trav for bedre trivsel"
RDH 601‐2020‐21 Christianshavn‐Slotholmen inds.
RDH 606‐2020‐21 Nibe "Trav for bedre trivsel"
RDH 601‐2020‐21 Christianshavn‐Slotholmen inds.
I alt
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Note 1

2019‐20

ROTARY DANMARKS HJÆLPEFOND

2020‐21
Udbetaling af indsamlede støttemidler

Shelterbox
Polio Plus
Inventar Sri‐Lanka, Brønshøj
Skolebyggeri i Oldonyowas i Tanzania, Bjerringbro
Udbetalt til Bahama
Rosenholm Børne og Unge Hospice
Projekt Water servival
Projekt Pala Indien (Aarhus Rotary)
Projekt børnehave, Litauen
I alt
Note 5

Budget
2020‐21

37.650
309.218
243.500
38.450
0
0
9.809
15.050
0
653.677

62.200
240.783
365.250
84.700
434.410
500
250
0
0
1.188.094

0

20.000
‐4.500
6.606
2.575
0
3.301
468
10.200
38.650

20.000
0
7.543
2.364
399
3.688
435
0
34.429

20.000
0
12.500
3.000
500
8.500
2.000
0
46.500

Administrationsudgifter

Revision og regnskabsassistance
Regulering revisor tidligere år (reg. skyldig revisor)
IT‐udgifter
Kontorartikler m.v.
Repræsentation og blomster
Bankgebyrer
Øvrige udgifter
Civilstyrelsen ansøgning
I alt
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Note 4

2019‐20

Projektliste 2020‐21
Klub
Køge Nord
Køge Nord
Aarup
Skjern‐Tarm
Han Herred

RDH 06‐2020‐21 Ændr Billund
RDH 07‐2020‐21
Billund
Frederiksberg‐Mariendal
RDH 08‐2020‐21
Slagelse ‐Antvortskov
RDH 09‐2020‐21
RDH 10‐2020‐21
Hørsholm
RDH 11‐2020‐21
Sæby
RDH 12‐2020‐21
Haderslev
RDH 13‐2020‐21
Århus Sydvestre
Haderslev Hertug Hans
RDH 14‐2020‐21
RDH 15‐2020‐21
Hirshals
Haderslev Hertug Hans
RDH 16‐2020‐21
RDH 17‐2020‐21
Vejle Syd
RDH 18‐2020‐21
Køge Nord
RDH 19‐2020‐21
Give
RDH 20‐2020‐21
Give
RDH 21‐2020‐21
Give
Otterup
RDH 22‐2020‐21
RDH 23‐2020‐21
Skjern‐Tarm
RDH 24‐2020‐21
Billund
RDH 25‐2020‐21
Vejen
Haderslev Hertug Hans
RDH 26‐2020‐21
RDH 27‐2020‐21
Børkop
RDH 28‐2020‐21
Odense City
Silkeborg Connect
RDH 29‐2020‐21
Silkeborg Connect
RDH 30‐2020‐21
RDH 31‐2020‐21
Ikast
RDH 32‐2020‐21
Langeland
RDH 33‐2020‐21
Holstebro
RDH 34‐2020‐21
Ikast
RDH 35‐2020‐21
Brædstrup

Beskrivelse
Oplevelsestur til Bonbonland
Integration gennem bold
Lviv COVID‐19
Vandprojekt Galloy i Gambia
Batwa landsby‐‐ Burundi ‐‐‐ Kayanza distrikt‐
Figh ng against COVID19 – medical equipment for ICU compartment in Orthopaedic Clinic
Figh ng against COVID19 – medical equipment for ICU compartment in Orthopaedic Clinic
Vask af hænder forhindrer sygdom og covid‐19 lfælde i Grønland
KFUM‐spejderne i Slagelse Sct. Michael gruppe ønsker lskud l spejderhy e
Etablering af legeplads l børn i bygden Alluitsup Paa i kommunen Kujalleq, Grønland
RENOVERINGSPROJEKT TAG SKOLE I INDIEN
Dannevirke Kostskole på togt med Jensine
Fisketur og ﬁskegrej l Værestedet
Ungdoms‐ambassadør_program
Solnedgangsplads
En amerikansk familie ‐ kulturforståelses‐projekt om race, religion, kærlighed, llid og respekt
Plejehjem Rickshaw cykel
Spejder patruljekasser
Nye legeredskaber i Givelystanlæg
Redbarnets oplevelsesklub Give tur til Mandø
Røde Kors familienetværk Give tur til Legoland.
Donation af skolemøbler til Litauen
Grøntsagshaver i Galloya Gambia (Rotary Denmark Vegetable Gardens Galloya The Gambia)
Julehjælp til økonomisk trængte
Covid 19 telt
Bysted i Klattrup"
Frugtplantage i Galoya i Gambia
Den fuldendte kundeoplevelse!
BROEN Silkeborg
Unge Sangere 25 års Jubilæumskoncert
Renovering Sundhedshus ‐ Anyanso, Ghana
Værdi til livet.
Integra on af unge indvandre piger i foreningsliv
Tennisbane 5 som legeplads

Ansøgt 20‐21 Ikke udbetalt
10.000
9.113
40.000
30.000
15.000

26.000
40.000
30.000
25.000
8.000
3.000
12.500
0
14.400

40.000
25.000
3.000

14.400

25.000
7.500
7.500
3.300
40.000

3.600
10.000
20.000

3.600
10.000

10.000
8.000
10.000

10.000

15.556

10.000
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RDH nr
RDH 01‐2020‐21
RDH 02‐2020‐21
RDH 03‐2020‐21
RDH 04‐2020‐21
RDH 05‐2020‐21

Køge Nord
Ny Shelter
Gentofte
Støtte til Ung Reevers, Novavi
Skælskør
Kanehøj Mølle ‐ maling og nye Sejl
Jelling
Jelling Sportsrideklub
Telt l udendør ak viteter ved plejehjemmet Holmely i Årup
Aarup
Maribo‐Rødby
Handikap rampe og terrasse l Ly esholm Naturcenter
Økonomisk og samfundsmæssig udvikling for beboerne i landsbyen Perang i Gambia ved etabler
Roskilde
Hanstholm
Hjælp til jul
Stø e l socialpsykologisk belastede og handicappede i Solrød kommune
Solrød
Åarhus Marselis
Don't fear the weird
Christiansfeld
Projekt Plejecenter Birkebo
Aarhus Connect
Netværket
Åarhus Marselis / Distrikt 14Don't fear the weird
København Grundtvig
Dagohoy Elem. School in Bilar, Bohol, Filippinerne
Naturfagslokale ‐ Skolebyggeri i Oldonyowas, Tanzania.
Bjerringbro
water survivel box (der ydes ikke lskud l water box)
Stubbekøbing
Skive Fjord Morgen
Engage koncert
Brønshøj
Indkøb af flygel til Kirken
Randers Vestre
Julehjælp
Korsør Nor
Skoleprojekt i Mapanda, Tanzania
Brønderslev
Vandtanke i Ghana
Naturfagslokale ‐ Skolebyggeri i Oldonyowas, Tanzania.
Bjerringbro
Foreningen Grønlandske børn ‐ 2 vinter events jul
København Grundtvig
Lys over Julemærkehjemmet i Skæskør
Ringsted Sct. Bendts
Byg‐selv gårdhave. Hellebro Værested for Unge
København
Sydthy
2 stk. Kanoer til Thy Veteraner
Global GrantVand, sanitet og undervisning i YokaslumK.ampala, Uganda
Distrikt 1461
Roskilde
Kildernes Roskilde
Ringsted Sct. Bendts
E‐ Sport Ringsted
Ringkøbing
Mad til bl.a. hjemløse
Viborg‐Asmild
Breathe
Legeplads ved Balletskolens børnehave
Holstebro Vestre
Silkeborg Østre
Rotarys hjerte‐ og leverum
Ry
Kunstværk ved Fællesskabets Hus, Ry
Varde
Cafe Paraplyen / tablet
Korsør
Legetøj til svigtede børn på Joanna‐huset
Brørup
Gjerndrup aktivitetsarena
TV ﬂadskærm l Bofælleskabet Skelvej, Assens (Dement Plejehjem)
Assens

5.500
15.000
12.500
10.000
40.000
2.500

9.554
20.000
31.500
10.000
40.000
20.000

20.000

5.000
40.000
12.000
10.000
15.000
40.000
6.000
40.000

10.000
40.000
40.000

12.500
40.000
25.000
25.000
40.000
7.500
6.000
12.500
2.500

25.000
40.000
6.000
12.500
2.500
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RDH 36‐2020‐21
RDH 37‐2020‐21
RDH 38‐2020‐21
RDH 39‐2020‐21
RDH 40‐2020‐21
RDH 41‐2020‐21
RDH 42‐2020‐21
RDH 43‐2020‐21
RDH 44‐2020‐21
RDH 45‐2020‐21
RDH 46‐2020‐21
RDH 47‐2020‐21
RDH 48‐2020‐21
RDH 49‐2020‐21
RDH 50‐2020‐21
RDH 51‐2020‐21
RDH 52‐2020‐21
RDH 53‐2020‐21
RDH 54‐2020‐21
RDH 55‐2020‐21
RDH 56‐2020‐21
RDH 57‐2020‐21
RDH 58‐2020‐21
RDH 59‐2020‐21
RDH 60‐2020‐21
RDH 61‐2020‐21
RDH 62‐2020‐21
RDH 63‐2020‐21
RDH 64‐2020‐21
RDH 65‐2020‐21
RDH 66‐2020‐21
RDH 67‐2020‐21
RDH 68‐2020‐21
RDH 69‐2020‐21
RDH 70‐2020‐21
RDH 71‐2020‐21
RDH 72‐2020‐21
RDH 73‐2020‐21

Glostrup‐Vestegnen
Glostrup Karate Klub
Dragsholm
Latrines for life i Cambodja
Hjørring Vestre
50 års jubilæums bog
Struer
Marilyn Anne
Randers Søndre
Eye & Dialysis Centre Indien
Århus Aaros
Hvilestol til Hospice Søholm, Aarhus
Ringkøbing
Mad til bl.a. hjemløse
Etablering af moderne behandling af hjertesygdomme i Kongeriet Bhutan
Nibe
Aarup
Kédainiai Nursing Home for elderly people ‐
Upgrada on of Jeevan Jyo School for the Diﬀerently Abled
Randers Søndre
Han Herred
Vandfiltre til Burundi
Yoka wash and economic empowerment Uganda
Assens
Opgradering af sundhedscenter i Kyebe, Uganda
Randers Vestre
Odense Sct Knud Interna onMa resses for Kédainiai Hospital
HaderslevHertug Hans1461 oplysningsmateriale om Rotary i anledning af 100 året for Rotary 100 år
Tabuland bryder tabuer og giver håb. En podcast‐serie om psykisk sygdom
Aarhus Connect

RDH 27‐2019‐20

Høje Taastrup

Hensat
Hensat

Inventar vedr. etablering af nyt Børnehjem for piger i Kolkata, Indien
Tilbageførsel af generel hensættelse til projekter, sidste år
Generel hensættelse til fremtidige projekter

I alt
Skyldige projekter
Skyldige projekter
I alt
Alt i alt

Brønshøj
Århus

26.000
3.100
20.000
12.500
12.852
14.750
17.500
40.000
9.600
27.148
3.750
37.500
20.000
19.000
17.500
20.000

Sri. Lanka projekter
Pala Indien

12.500
12.852
17.500
40.000
27.148
37.500
20.000
19.000
17.500
20.000
536.000
60.000

‐300.000
500.000

0
500.000

1.480.223

1.096.000
12.500
15.050
27.550
1.123.550
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RDH 74‐2020‐21
RDH 75‐2020‐21
RDH 76‐2020‐21
RDH 77‐2020‐21
RDH 78‐2020‐21
RDH 79‐2020‐21
RDH 80‐2020‐21
RDH 81‐2020‐21
RDH 82‐2020‐21
RDH 83‐2020‐21
RDH 84‐2020‐21
RDH 85‐2020‐21
RDH 86‐2020‐21
RDH 87‐2020‐21
RDH 88‐2020‐21
RDH 89‐2020‐21
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