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Distriktskonferencen
Som bekendt er der distriktskonference og årsmøde den 1. oktober i Odense.
På dagen vil det handle meget om Rotary på årsmødet, hvor vi gør status over det forgangne år, og ser fremad.
Men der vil også være indlæg udefra bl.a. fra Stine Bosse, tidligere koncernchef for Tryg. Og så er der 
selvfølgelig plads til networking og socialt samvær med rotarianere fra nær og fjern.
Jeg glæder mig meget til at være sammen med dig, og jeg er sikker på, at vi får en god oplevelse.

 

Medlemsudvikling/Klubudvikling
Har du  som præsident  lyst til at styrke kammeratskabet, klubånden og mødeprocenten i klubben? Eller hvad 
med at finde nye, interesserede og blivende medlemmer til din Rotary-klub? Nu kan du de opskrifter og 
teknikker, der virker.
Den 9. oktober holder distriktet et seminar om medlemsudvikling og klubudvikling, hvor du får serveret en 
række succesfulde ideer, der allerede har virket i andre Rotary-klubber. Seminaret er bygget op omkring dialog 
og indbudte klubber, der fortæller om tiltag der er lykkedes i deres klub. Tilmelding via hjemmesiden eller via 
mail direkte til formanden for Klub- og medlemsudvikling i 1460 Henrik Sigvardt   

We are so close
Man tror det næppe, men Rotary International, WHO med flere tror nu på, at den mangeårige indsats for at 
fjerne Polio/børnelammelse fra verdenskortet, vil lykkes inden for kort tid.
Vi har brugt så mange resurser i over 25 år, det være sig økonomisk og ikke mindst Rotarys indsats med at 
vaccinere de mange børn i den 3. verden, at det vil være en fantastisk begivenhed, når det lykkes.
Rotary international tror så meget på succes, at der afsættes penge til et PR fremstød, når dagen oprinder.
Vi har mange medlemmer i Rotary, som ikke kan huske Rotary uden Polio+. Personligt mener jeg, at vi derfor 
måske skal tænke på at starte andre projekter op.  Det kunne være  mindre lokale og internationale projekter, 
som den enkelte klub kan føle ejerskab for.

Indberetning af medlemsdata ved Jørn Gam, DICO
Det er lykkedes vores Landssekretær Anders Rasmusen, i samarbejde med de andre nordiske Rotary 
organisationer, at få Rotary International til at accepterer, at det danske sekretariat kan overføre de danske 
medlemsdata til den internationale medlemsdatabase.  
Dette medfører, at vi fremover kun skal vedligeholde én medlemsdatabase, under forudsætning af at alle 
distriktets klubber accepterer denne overførsel. Dette medfører formentlig også, at vi fremover skal have 
medlemmernes accept af en sådan overførsel kan finde sted. I dag accepterer alle danske rotarianers at deres 
navne står i den internationale medlemsbase, vi er pr. definition jo alle medlemmer af Rotary International. 
Ændringen medfører at alle rotarianer, der ikke har positioner som præsident, sekretær, også får oplyst 
postadresse, e-mailadresse og telefon til Rotary International. 
Senere på året vil der fremkomme oplæg til klubberne, med forslag til ændring af klubvedtægterne så det heraf 
fremgår, at en sådan overførsel vil finde sted. Dette krav, om ændring af klubvedtægter, skyldes at der er tvivl 
om den danske datasikkerheds lovgivning, tillader en overførsel uden accept fra medlemmet. 
Som mangeårig CICO og DICO vil jeg anse den foreslåede ændring som en meget stor lettelse for 
administrationen af klubbens data. Jeg har selv i mange år stået i den internationale database med de ovenfor 
omtalte oplysninger og aldrig konstateret misbrug af disse.

Ny Rotaract-koordinator
På grund af travlhed på arbejdet har Per Langenberg ønsket at blive afløst på posten. Tak til Per for en stor 
indsats i den tid, der er gået. I stedet har vi fået en ny koordinator for Rotaract i distriktet: Pernille Illum, Årup 
RK, der har indvilget i at tage over. Distriktet  glæder sig til at samarbejde med Pernille, der selv har været 
rotaracter og derfor har en god viden om de muligheder Rotary og Rotaract byder på i fællesskab.

Med venlig hilsen
Carl Peder Adolph 


