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GODT NYTÅR TIL ALLE I DISTRIKT 1460.
Klub nr. 43 i Litauen.
Inden 2010 var omme, kom en ny klub til
verden i Litauen. Den 3. december blev
Siauliai City "Harmony" Rotary Club godkendt
af Rotary International. Det er den 4. klub i
Siauliai, der med sine ca. 125.000 indbyggere
er den fjerdestørste by i Litauen. Den nye
klub er chartret med 25 kvindelige medlemmer.
I Klaipeda er der også en ny klub på vej, idet
der inden årsskiftet blev indsendt en ansøgning til RI.
Ny landsredaktør til Rotary Norden.
Blandt mange ansøgere er Jens Otto Kjær
Hansen udpeget som kommende dansk
landsredaktør for Rotary Norden med tiltrædelse 1. januar 2012. Den nye landsredaktør
har en meget alsidig journalistisk baggrund
og er indtil årets udgang chef for Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole i Århus. Jens
Otto Kjær Hansen, som er medlem af Aarhus
Sydvestre Rotary Klub, er tidligere modtager
af Cavling-prisen.
End Polio Now.
I den forgangne uge er der til klubberne udsendt en aktivitetsplan for den landsdækkende kampagne med kulmination den 26. februar. Tag rigtig godt imod den.
Det fremgår af planen, at klubberne omkring
den 20. januar vil få tilsendt hver 10 indsamlingsbøsser. Se planene her

For at minimere distributionsomkostningerne
vil indsamlingsbøsserne blive tilsendt Guvernørassistenterne, som vil kontakte den enkelte klub og aftale, hvordan de bliver fordelt
herfra. Flere Guvernørassistenter har klubberne spredt over et stort område, så jeg vil
appellere til, at klubberne vil bidrage med at
få fordelt indsamlingsbøsserne på en fornuftig måde.
Indsamlingen af mobiltelefoner.
Indtil årsskiftet er der på landsplan afregnet
for i alt 3.025 mobiltelefoner med i alt
12.470,00 Euro, svarende til en gennemsnitspris for samtlige mobiltelefoner på kr. 30,00.
Det var slet ikke de priser, som vi havde håbet på og regnet med til Polio indsamlingen,
men det har vist sig, at det tyske firma kun
betaler fuld pris for nyere brugte mobiltelefoner og meget lidt eller slet ingenting for
ældre brugte og ikke-funktionsdygtige mobiltelefoner.
Den endelige afregning fra den tyske køber,
der forventes modtaget i begyndelsen af
2011, vil formentlig ikke ændre ret meget på
det samlede resultat af indsamlingen.
Der er grund til at rette en meget stor tak til
de mange rotarianere og klubber, der har
udført et stort og flot arbejde med at indsamle, pakke og sende mobiltelefonerne.
Med venlig hilsen
Mogens Jørgensen
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