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Festlig distriktskonference i fantastisk vejr
Lørdag den 1. oktober holdt Odense Hunderup Rotary klub distriktskonference i Odense. Det blev en rigtig god dag, der 
var tætpakket med levende indlæg fra foredragsholdere som Stine Bosse og John Engelbrecht samt en række Rotary-
gæster fra udlandet. Ledsagerne var på en humørfyldt og solrig tur til Kerteminde, hvor de besøgte Johannes Larsen 
museet.
Jeg vil gerne sige en stor tak til hele udvalget i Odense Hunderup Rotary klub, der havde sammensat dagen for os. 
Læs mere om distriktskonferencen på hjemmesiden, hvor der også er referat af distriktskonferencen og årsmødet.

 

Foundation – sådan får klubben støtte til et projekt
Den 9. november afholder distriktet årets andet seminar. Denne gang er emnet Rotary Foundation.
Hvert år betaler vi alle et beløb til Rotary Foundation. Alle de indbetalte penge bruges til at støtte Rotarys 
verdensomspændende humanitære arbejde. Men hvad kan man som klub egentlig få støtte til, hvem skal man tale med 
og hvordan gør man i praksis, når der skal søges?
Nu får du svarene: Meld dig til seminaret og få en række konkrete tip til jeres projekt. Sidste frist for tilmelding til 
seminaret er 4. november, se tilmelding i højre kolonne.

 

End Polio Now
Indlæg af formand for distriktets PolioPlus koordinator, Per Høyen
De der på www.rotary.org følger med i udviklingen af Rotarys 200 mio. US§ challenge til fordel for End Polio Now vil vide,
at målet er inden for rækkevidde. Dette selvom godt 9.000 klubber ud af mere end ca 33.000 klubber på verdensplan på 
nuværende tidspunkt ikke har deltaget i kampagnen. Kampagnen løber til udgangen af indeværende klubår, og selvom vi
er ved at nærme os det fastlagte mål, er der fortsat behov for hver eneste krone klubberne kan bidrage med. Vi ved, at 
der fortsat skal bruges store summer på at få elimineret den frygtede sygdom polio men heldigvis er der fortsat fremskridt
i bekæmpelsen. Hver enkelt klub opfordres derfor til fortsat at have End Polio Now med i deres overvejelser, når der er 
hen over klubåret tages stilling til, hvilke projekter den enkelte klub vil bidrage til.
I sidste år afviklede de 5 danske distrikter "Mobiltelefon-kampagnen" til fordel for End Polio Now, hvor klubberne 
indsamlede brugte mobiltelefoner og afsatte dem til en tysk virksomhed. Fra vort distrikt blev 6 flyttekasser med brugte 
mobiltelefoner afsendt til den tyske aftager. I løbet af foråret har vi været i kontakt med virksomheden med henblik på af 
få en afregning for de leverede telefoner og så sent som i juni måned fik vi oplyst, at sagen ville blive afsluttet inden 
månedens udgang. Siden har der været fuldstændig tavshed fra denne virksomhed, der hverken svarer på skriftlige- 
eller telefoniske henvendelser. På baggrund af de mange ubesvarede henvendelser jeg har gjort, må jeg desværre nok 
se i øjnene, at klubbernes indsats på dette område, aldrig vil blive honoreret. Jeg er selvfølgelig trist til mode ved at 
skulle komme med denne meddelelse og skal beklage, at det er kommet hertil. 

 

Institute – det store årlige zonemøde
Alle distrikter i Rotary International er medlem af en Zone. 1460 er med i Zone 16. Hvert år afholdes et møde, kaldet 
Institute, hvor alle distrikter i Zone 15 og 16 er repræsenteret. I år var mødet i Lillestrøm i Norge fra den 7. til den 9. 
oktober.
På mødet kan distrikterne udveksle erfaringer og ideer og drøfte holdninger der ønskes bragt videre til Rotary 
International. I år blev muligheden for en evt. deling af distrikt 1460 i en litauisk og en dansk del drøftet. Distrikt 1460 
opfylder tilsyneladende de formelle regler for en mulig opdeling. Internt i distriktet vil vi se på sagen i den kommende tid.
Med venlig hilsen
Carl Peder Adolph


