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Markedsorientering
Vi i distriktet har én hovedopgave, nemlig at servicere din klub i den udstrækning der er behov for det. Det ønsker vi at 
gøre på en markedsorienteret måde. Kort sagt betyder det, at det er din klubs behov der afgør, hvad distriktet tilbyder. 
Viser det sig, at et nyt tiltag ikke er interessant stopper det. F.eks. tegner det til at den nye Rotary 
Idebankwww.rotaryidebank.dk bliver en succes. Men skulle det vise sig, at klubberne ikke har glæde af den og ikke kan 
bruge den - ja, så lukker vi den, så der bliver plads til et nyt initiativ.
På mine besøg i klubberne er det derfor vigtigt for mig at fornemme, hvad du kan bruge distriktet til, så vi kan indrette 
vores indsats derefter.Du og din klub er meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål og input. Du finder os 
her: Distriktsledelse  n

 

Statistik
Den danske del af distriktet har vi pr. 1. august haft en tilbagegang i medlemstallet på 17, således at vi nu er 2328 
rotarianere. Dette betragter jeg ikke som nogen katastrofe. Ofte er der et lille dyk i starten af Rotary-året. Det indhenter vi
i løbet af året, ikke mindst når jeg ser på de mål klubberne har sat sig i de indberetninger jeg har fået. På den baggrund 
er der grund til optimisme.
Et af mine fokusområder i året, er at fastholde eller øge medlemstallet i distriktet. Hermed mener jeg ikke fremgang for 
enhver pris. Jeg ser meget gerne kvalitet frem for kvantitet. Jeg fornemmer dog, at flere klubber er lige små nok, når man
tager mødeprocenten i betragtning. Det er altid rart, at der er et passende fremmøde til alle de gode møder, særligt hvor 
der er fremmede foredragsholdere på. Jeg mener dog alle klubber har behov for at se rundt i medlemsskaren for at se 
om der er tilstrækkelig forskellighed i klubben med hensyn til klassifikation, køn og alder. Er der spredning nok på disse 
punkter, tror jeg klubben har en god fremtid, hvis ikke bør der arbejdes på at gøre noget ved det. Er der klubber der 
ønsker hjælp/ideer fra distriktet, kan man henvende sig til Henrik Sigvardt, distriktets formand for medlemsudvalgt. For 
øvrigt afholdes der seminar for klub- og medlemsudvikling den 11. oktober på Fjelsted Skov Kro. Se indbydelsen på 
distriktets hjemmeside.

 

Nyt fra Rotary International
I dagen fra 7. til den 9. oktober 2011 afholdes der INSTITUTE og GETS for Zone 15 og 16 i Lillestrøm, Norge.Institute er 
et møde for forhenværende, nuværende og kommende leder i de 30 distrikter fra 12 lande, der er med i disse Zoner. 
Mødet holdes en gang om året. I år er alle klubpræsidenter også inviteret. Det er en oplagt lejlighed til, at du som 
præsident kan snuse til det meget spændende internationale netværk, som Rotary også er.GETS er et træningsseminar 
for næste års guvernører. Se informationer på: http://rotaryinstitute2011.rotary.no

 

Ungdom
I juli og august er der stor aktivitet i Long Term ungdomsudveksling. Vi modtager i disse måneder i distriktet 35 nye 
studenter fra hele verden. De sidste 10 kommer januar 2011. Tag godt imod dem i klubberne og husk studenten er hele 
klubbens. Det er ikke kun klubcounselloren´s.
Ligeledes sender vi 45 studenter ud til deres livs oplevelse i det fremmede. De vil om et år komme hjem med en stor 
ballast, som kan hjælpe dem videre ud i livet som voksne.

 

Smartphone tilmelding til Rotarymøderne
Nu kan du også bruge din smartphone til hurtig tilmelding/framelding til Rotarymøderne,  Du kan logge direkte ind på 
mødekalenderen. Adressen man skriver i telefonen er "www.rotary.dk/m" - uden anførselstegn.

 

Møde i fremmed klub
Det er altid spændende at møde i fremmede klubber i Danmark og udlandet. Det internationale netværk gør, at vi er 
velkomne til at besøge alle klubber i hele verden. Står vi et sted, hvor vi ikke kan lokalisere den lokale klub, er der 
kommet en app til iPhone. En såkaldt clublocator. Find den i App Store. Så er du klar til at rejse ud i verden og i 
Danmark. 

 

God fornøjelse. Vi ses i klubben,
Med venlig hilsen
Carl Peder Adolph


