MÅNEDSBREV 1. juli 2018-2019.
Kære Rotarianer. Jeg håber du har haft en dejlig sommer og nyder/har nydt din sommerferie. Tillykke til I
med nye poster, Vi skal alle glædes ved- og arbejde for et inspirerende Rotaryår!
DISTRIKTETS UDVIKLING
I de følgende Månedsbreve vil der blandt andet være fokus på distriktets udvikling. Jeg og de kommende 2
guvernører samarbejder om en linje der igen rækker mindst 3 år frem.
TEMA Vi har et tema, det ses i distriktets logo, vi ønsker at være: AKTIVE - FLEKSIBLE - INNOVATIVE Alle
aktiviteter og tiltag skal skabe VÆRDI for jeres klubber og ”BE THE INSPIRATION”
DISTRIKTETS MÅL
Vi arbejder mod konkrete mål, en del af disse var allerede fremme på Pre-PETS (PETS = Præsident Elect
Træning Seminar) i efteråret 2017, klubbernes præsident Elect bidrog med overvejelser omkring deres
fokusområder.
En række mål blev endeligt givet af deltagerne forud for PETS og Instruktionsmødet i marts 2018
De blev prioriteret:
1 PR/IMAGE i lokalområdet og i distriktet, Pressemeddelelser/kommunikation/presse
2 Flere medlemmer
3 Fokus på erhvervsdel (Erhvervsforum, andre erhvervsnetværk tiltag i rotary)
4 Fælles projekter i distriktet
5 klub til klub samarbejde
6 Værktøjskassen
7 Information om RI fra distrikt til medlem
VÆRKTØJSKASSE med inspiration samt værktøjer til klubudvikling, vi leverede den som aftalt opdateret på
PETS i marts, ligesom den i skabelonform blev langt på distriktets hjemmeside (under dokumenter 20162019). I værktøjskassen er blandt meget andet givet ideer/skabeloner til organisering af klubarbejdet,
PR/PI, og optagelsesprocedure.

KONTINUERLIG PROCES Processen omkring målsætning er kontinuerlig, hvilket betyder at mål og
fokusområder blive evalueret allerede ved Pre-PETS i dette efterår, samt på PETS 2019 - ligesom diverse
tiltag løbende evalueres.
UDVIKLING I SAMARBEJDE Udviklingen af det koncept I vil se udmøntet i den kommende tid, er også sket i
samarbejde med distriktets Assisterende guvernører og nøglepersoner i Distriktsrådet. Du vil i de
kommende år, oftere end tidligere, opleve information direkte fra Ass.guvernører.
NY I ROTARY Seminaret NY I ROTARY er fremadrettet kun for nye medlemmer. Udover velkomst i klubben,
så bliver nye medlemmer også budt velkommen i et personligt brev fra guvernøren, samt i månedsbrevet.
Nye medlemmer modtager samtidig dato for det Ny i Rotary seminar, NY I ROTARY teamet har nytænkt
konceptet, derfor kommer der dato ændring i afvikling af første seminar. NY I ROTARY vil fremad rettet
blive tilrettelagt af Distriktsguvernør Nominee samt afviklet af denne sammen med en stab af kompetente
Rotarianere, dette for at kommende guvernører har muligheden for at fornemme hvilken vej Rotary skal
hvis vi fortsat vil holde fokus og fastholde nye medlemmer.
UDVALGSARBEJDET Der er sket en konkretisering af udvalgsarbejdet, med øget fokus på medlemsudvikling,
intern og ekstern kommunikation samt på Rotary som erhvervsnetværk.
ROTARACT & ROTEX bliver repræsenteret i distriktsrådet, med fokus på udvikling af Rotaract og ROTEX i
distriktet. Jeg vil sammen med disse her i efteråret afholde møde med henblik på at få den bedste dialog og
kommunikation mellem ROTARY & ROTARACT, ROTEX
PROJEKTER Der er ønske om et øget fokus på projekter, lokale som globale. Vi vil de kommende måneder
give dig et indblik i hvad der sker i distriktet, og bringe inspiration til nye projekter. VÆR AKTIV I ROTARY
Der sker en masse de kommende Rotaryår. Med den fleksibilitet der er givet af Rotary International, med
udviklingen i dit distrikt, i din klub, bliver det mere inspirerende, givende og sjovt at være Rotarianer i de
kommende år! Min opfordring til dig er at du deltager så meget du kan. Vær en aktiv Rotarianer, vær en
inspiration, det vil du selv nyde godt af, og det vil andre nyde godt af. Velkommen til en fantastisk tid i
Rotary, med stolthed for vores organisation og ihærdighed vil vi sammen udvikles i positiv retning.
Distriktets udvalg er klar til at hjælpe dig og din klub. Når vi i Rotary samarbejder, så er der ingen grænser
for hvad vi kan! BE THE INSPIRATION.

HUSK DISTRIKTSKONFERENCE 22/9 2018 på Langeland.
Langeland RK & Distriktet byder velkommen til en ”Anderledes Konference”
Fokus på netværk, og få men gode indlæg, Imponerende Ledsagertur. Og en
aftenfest I sent vil glemme.
VI SES PÅ LANGELAND!!!
Tilmelding og mere info på linket herunder:
http://distriktskonference1461.dk/
Dette er guvernørens meget sene juli hilsen!!!!!
De bedste Rotary hilsner
Distrikts guvernør Lars Chr. Prytz

