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Rotary Danmarks Råd 2011-12. 
Hvert af de 5 distrikter er repræsenteret i 
rådet med District Governor Nominee (DGN), 
District Governor Elect (DGE), District 
Governor (DG) og Immediate Past District 
Governor (IPDG). Hertil kommer rådets 
formand, som bliver IPDG Torben Andreasen 
fra D-1450.  
Da DGN i vort distrikt bliver Juozas Sarkus fra 
Litauen, indtræder undertegnede i rådet som 
DGN, mens Preben Nielsen fortsætter som 
IPDG. Denne rolle har han også haft i år som 
stedfortræder for IPDG Virginijus Kontrimas 
fra Litauen. 
Hidtil har det været sådan, at det er den 
litauiske guvernør, der udpeger sin 
stedfortræder i Rotary Danmarks Råd. Denne 
praksis har vi efter aftale med den litauiske 
del af distriktet ændret, idet vi i den danske 
del af distriktet heller ikke har indflydelse på, 
hvem der er formand for distriktsledelsen i 
Litauen.  
Aftalen nødvendiggør en ændring i 
forretningsordenen for Rotary Danmarks 
Råd, hvilket sker på det forestående møde i 
indeværende måned. 
 
Rotary Friendship Exchange. 
Fra DG 2012-13 i Distrikt 5370 i det vestlige 
Canada, Kevin D. Hilgers, Rotary Club of 
Grande Prairie i Alberta har vi modtaget 
følgende: 
Vi er en gruppe Rotarianere, som kunne 
tænke os at indgå et samarbejde med en 
dansk klub eller flere klubber om en Family 
Friendship Exchange. Vi forestiller os 3-6 
familier med børn, som indbydes til at 
besøge Alberta med efterfølgende genvisit i 
Danmark. Det er vigtigt at børnene er en del 
af udvekslingen, som kunne finde sted i 2012-
13.  

 
 
Interesserede klubber kan rette henvendelse 
direkte til Kevin D. Hilgers via  
wave@telus.net – gerne i den nærmeste 
fremtid. 
 
Rotay hjulet roterer igen. 
Ved udgangen af denne måned er der 
skiftedag overalt i Rotary. De nye 
klubledelser er klar til at tage over, og det 
samme er tilfældet i distriktet. Den 8. juni 
havde således den kommende guvernør Carl 
Peder Adolph indkaldt til kick-off møde i 
Distriktsrådet. 
 
Jeg vil benytte dette mit sidste Månedsbrev 
til at rette en stor tak til klubberne med 
Præsidenterne i spidsen for et godt  
samarbejdet om Rotarys fortsatte positive 
udvikling i Distrikt 1460. Det har været en 
fornøjelse at besøge klubberne, og jeg har 
fået rigtig mange gode indtryk af arbejdet i 
klubberne med mig hjem – tak for det. 
 
Til at løse de mange opgaver i distriktet har 
jeg haft mange gode hjælpende hænder – 
uden dem, havde det ikke været muligt at 
løfte opgaven. Ikke mindst tak til 
guvernørassistenterne, som er et 
uundværligt bindeled til klubberne. Også tak 
til de mange øvrige gode Rotarianere, som 
hver på deres post i og for Distriktet har 
trukket et stort læs. Til sidst og ikke mindst 
tak til guvernørgruppen for et rigtig godt 
samarbejde og til mit bagland i Haderslev 
Rotary Klub tak for stor opbakning.   
 
Med venlig hilsen 
Mogens Jørgensen 
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