Uddannelsen gennemføres som dialogbaseret og interak v undervisning med
højt tempo, stor ak vitet og udny else
af deltagernes engagement og professionelle baggrund.
RLI er en investering i frem den for din klub og
et lbud l den rotarianer, der vil gøre en
forskel.
Prisen for deltagelse i uddannelsen er 1.995,-kr.
Beløbet dækker kursusmateriale og fortæring.
For de e beløb modtager deltageren en øget viden om Rotary og ny ge ledelsesværktøjer l brug i klubben, og mo veres l at blive en endnu mere entusias sk
og udviklingsorienteret rotarianer.
Underviserne er engagerede rotarianere, som har deres undervisningskompetencer fra deres professionelle arbejde, og fra deres virke i Rotary.

Hvad har dligere deltagere
oplevet på RLI i distrikt 1450 og
1461:
FRA HOLD1: 1461
Kris an Hjerresen, Præsident ,
Gråsten
Det var en særdeles udby erig dag.
Emnerne som vi både skulle arbejde med
og ly e l var relevante. Gruppeopgaverne var gode – der var noget at tænke
over. Jeg ved nu meget mere om Foundaon, og jeg ved mere om Rotary.org.
Og da Prepets kom lige midt i modulerne, medførte det, at jeg er endnu bedre klædt på l rollen
som præsident. Jeg blev i det hele taget klogere på Rotary.
FRA HOLD3: 1450
Per Nygaard:
RLI-kurset er et spændende og meget lærerigt kursus som virkelig åbner ens øjne for hvad Rotary
er. Jeg vil gå hjem og anbefale mine Rotary kammerater l at deltage fremover.

Vi arbejder blandt andet med:

Linda Sterndorﬀ:

•Lederskab i en frivillig organisa on
•Rotary Founda on
•Medlemsudvikling
•Analyse af en Rotary klub
•Rotarys muligheder
•Kommunika on og PR
•Deltagelse i interna onale opgaver

Jeg går hjem med en solid værktøjskasse, som vil blive en god ballast i mit frem dige arbejde i
Rotary.

Ønsker du at få yderligere oplysninger, kan du henvende dig l
RLI Chair Inge Dahl: info@ingedahlconsul ng.dk

Holger Heldbo:
RLI er for alle Rotarianere-uanset om du er ung, gammel, ny eller erfaren rotarianer. RLI giver indblik i hvad Rotary er og de utallige muligheder det byder på.

ROTARY LEADERSHIP
INSTITUTE
DISTRIKT 1461
RLI - i Distrikt 1461
Der afholdes RLI hvert år i

august - november.
Datoer kan ses på vores hjemmeside:
https://www.rotary.dk/rli-rotary-leadership-institute-1

RLI gennemføres på:
Fjelsted Skov Kro
Store Landevej 92, 5592 Ejby

Et GODT lbud l dig

Tilmeldingssskema ﬁndes på Rotary Danmarks hjemmeside:
https://www.rotary.dk/rli-rotary-leadership-institute-1

Tilmelding sendes l: info@ingedahlconsul ng.dk

Der ønsker at udvide dit Rotary netværk
Som vil gøre en forskel i din klub
Som gerne vil kende og ny ggøre alle de
muligheder, der er i Rotary.

