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Guvernørbesøg i klubberne
Hvordan kommer medlemmerne og klubberne så til at mærke, at vores guvernør kommer fra Litauen? Guvernøren er
bindeleddet mellem Rotarys internationale ledelse og klubberne og har dermed sammen med mange andre opgaver
ansvaret for at formidle Rotary Internationals budskaber videre til klubberne. Herudover skal guvernøren besøge
klubberne - også i den danske del af distriktet. Alle vil derfor få mulighed for at stifte bekendtskab med Juozas Sarkus,
når han kommer på besøg i klubberne. Klubbesøgene er allerede planlagte, og udgangspunktet vil være, at besøgene
afvikles som inter city møder efter følgende plan:
- Torsdag den 19. september i Haderslev
- Mandag den 28. oktober i Assens
- Tirsdag den 29. oktober i Svendborg
- Onsdag den 30. oktober i Odense
- Torsdag den 31. oktober i Sønderborg
- Mandag den 4. november i Vejle
- Tirsdag den 5. november i Fredericia
- Onsdag den 6. november i Kolding
- Torsdag den 7. november i Vamdrup

Information om tid og sted og om, hvilke klubber, der har værtskabet for møderne vil tilgå direkte. Herudover har Juozas
Sarkus allerede været på besøg hos Odense Carolinekilde RK, som traditionelt har guvernørbesøg den første fredag i
det nye år.

Nye vedtægter for distriktet
Distriktets årsmøde afholdes i forbindelse med distriktskonferencen den 21. september på Munkebjerg Hotel i Vejle. På
dagsordenen i år er godkendelse af distriktets vedtægter. Vedtægterne er de første i distriktets historie, idet årsmøderne
hidtil har været afholdt med udgangspunkt i tidligere års traditioner samt Rotary Internationals love. Det er naturligvis
mere hensigtsmæssigt, at distriktet har en vedtægt, som er let tilgængelig for medlemmer og klubber, og 2 af de øvrige
danske distrikter har indenfor de seneste par år ligeledes fået deres egne vedtægter. Vedtægtsforslaget er tilgængeligt
på distriktets hjemmeside under ”dokumneter”.

Seminarer for nye medlemmer
For mange klubber er det en stor udfordring at få nye medlemmer, selv om der arbejdes målrettet hermed. Heldigvis er
der en stor tilgang af nye medlemmer i klubberne, men der er også et stort frafald. En stor del heraf er betinget af den
aldersmæssige sammensætning i klubberne, men statistisk forlader alt for mange nye medlemmer Rotary igen. En
statistik fra sidste år viser, at indenfor 3 år forlader 28% af de nye medlemmer i de danske klubber Rotary igen – det
syntes jeg er alt for mange. I distriktsledelsen har vi meget fokus på denne problemstilling, så den kommende vinter vil
der blive tilbudt en seminaraften til nye medlemmer optaget i de seneste 2 rotayår. Seminaret vil blive afholdt 3 gange,
så der bliver 3 datoer og steder at vælge imellem.
Planen ser således ud:
- Den 27. januar 2014 i Odense

- Den 06. februar 2014 i Trekantområdet
- Den 12. februar 2014 i Sønderjylland

Nærmere information vil tilgå, ligesom de potentielle deltagere vil blive inviteret direkte.

Velkommen til et forhåbentligt spændende og udbytterigt Rotaryår.

Med venlig hilsen
Mogens Jørgensen

