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Rekruttering af nye medlemmer: På besøg hos konkurrenterne

Af Henrik Sigvardt, D-formand, Klub- og medlemsudvikling

 

I den sidste måned har jeg været på 3 besøg hos BNI (Business Network international) og Global Network. Selvom de 

ikke har det samme på hylderne som Rotary, har de samme målgruppe som os. Derfor  er det dem, vi konkurrerer med 

om nye medlemmer. Og derfor er det værd at lægge mærke til, hvordan de løser opgaven med at tiltrække nye ansigter.

 

Opskriften hos de 3 er enkel: På alle de møder jeg har deltaget i, har der været gæster. Mange gæster. Faktisk var 

mindst 15% af deltagerne nye, der var på besøg ligesom mig. Gæsterne giver en stabil og god medlemstilgang. Og 

samtidig bliver de eksisterende medlemmer bekræftet i, at de har valgt rigtigt. (Pris? Det dyreste af de 3 netværk koster 

næsten 8.000 kr. om året at være medlem af. ) Også her er Rotary godt med.

 

Så hvad siger du. Skal vi ikke se at få inviteret nogle gæster til det næste møde. Gæster er vejen frem. Og så er det 

samtidig en fornøjelse at vise Rotary frem for interesserede.

 

P.S. Er du løbet tør for ideer til nye medlemmer? Så hent et par stykker påwww.rotaryidebank.dk - et initiativ, der i dag 

indeholder langt over 100 afprøvede og succesfulde teknikker til klub- og medlemsudvikling.

 

Rundt om Rotary

I mere end 75 år har frimærker fortalt omverdenen om Rotary’s arbejde. Det første Rotary relaterede frimærke udkom i 

1931, da man i Østrig lavede et tryk af Rotary hjulet på et af de officielle frimærker - til ære for Rotary International 

konventionen i Wien.

I forbindelse med Rotary’s 50 års jubilæum i 1955 udgav ikke mindre end 27 nationer Rotary erindringsfrimærker. Mange

sammensatte det velkendte Rotary tandhjul inkorporeret i tallet 50 og flere havde billede af Paul Harris.

 

 

Rotary’s 75 års jubilæum blev ligeledes hædret med erindrings frimærker fra bl.a. Cypern, Djibouti, Dominica, Ghana og 

Iran. I 2005 ved Rotary’s hundrede år inspirerede det igen til frimærker fra mange lande herunder Frankrig, Ghana, Peru,

og Togo.

Frimærker har også været markeringen af årsdagen for Rotary i de enkelte lande eller afbildede projekter og humanitære

aktiviteter, som det indiske frimærket fra 1987, der fortæller om Polio immunisering.



 

 

Mange rotarianere samler på Rotary frimærker, og i 1955 startede et International Fellowship of Rotary on Stamps 

(RoS), der er et fellowship for samlere og andre, der bare interesserer sig for Rotary-relateret filatelistisk materiale.

 

Ifølge Rotary on Stamps er der udstedt mere end 2000 frimærker med Rotary-relateret indhold. Det er ikke kun 

frimærkerne i sig selv, der har samlernes interesse – der samles desuden på førstedagskuverter, miniark og meget 

andet, som en "ægte" entusiastisk frimærkesamler kan ønske sig.

 

AG’erens hjørne

Udvid dit Rotary-netværk – besøg din naboklub!

 

I disse måneder er jeg i gang med klubbesøgene i Odense-klubberne, som er mit AG-område.

 

Det er altid spændende at besøge andre klubber og jeg ved, at mange Rotarianere besøger Rotary-klubber rundt 

omkring i verden og har mange gode oplevelser og erfaringer i den sammenhæng, - og det vil jeg absolut til enhver tid 

anbefale alle Rotarianere at gøre.

 

Skulle klubbesøg ude i den store verden ikke være en mulighed eller for grænseoverskridende, - så kan et besøg i din 

naboklub være en lige så anderledes og lærerig oplevelse.

 

Det er min oplevelse, at Rotary-klubber er som vi mennesker – vi har fælles træk, men er alligevel unikke. Der er 

specielle ceremonier og traditioner som stadig fastholdes i klubberne: Det ugentlige møde, præsidenten byder 

velkommen, ringer med klokken, og der synges en sang, og præsidenten afslutter mødet. Det er den "officielle" ramme, 

som jeg har oplevet den – og derfra er det medlemmerne i de enkelte klubber, der udfylder rammen og skaber den 

unikke klubkultur, - og det er det, der gør det spændende at være gæst i en anden klub.

 

Ud over, at du som gæst kan observere, hvordan de enkelte klubber arbejder med nye måder at hverve medlemmer på, 

afprøver forskellige mødetidspunkter, udvikler nye humanitære projekter og nye samarbejdsformer med andre klubber og

i øvrigt kan opleve meget spændende oplægsholdere på møderne, - så møder du andre Rotarianere med overskud, 

viden og erfaring, som du kan få glæde af – både som Rotarianer og som aktiv i erhvervslivet og i samfundet i det hele 

taget.

 

Beslut dig for at udvide dit Rotary-netværk og tilmeld dig som gæst i den kommende tid. Det vil du ikke fortryde.

 



Hanne Blomstrøm

AG for Odenseklubberne, Medlem i Odense Carolinekilde RK

 

Guvernørens kalender

Næste års forberedelser er i fuld gang, når PETS løber af stablen den 6. marts og sæt allerede nu også et kryds i 

kalenderen den 21. april, hvor der er Rotary Seminar i Middelfart. Fåborg Rotary klub holder deres 75 års jubilæum den 

15. marts.

 

Der kommer mange og meget forskelligartede mails og telefonopkald, der alle kræver involvering, så guvernørens 

kalender er ikke oversået med feriedage. Alle udfordringerne er desuden spændende og lærerige.

 

Månedens billede fra guvernøren, der selv har en brækket "pote"

 

Mange venlige hilsner

Anette


