Distriktskonferencen
Den 21. september blev der afholdt distriktskonference i Vejle. De 3 klubber i Vejle havde påtaget sig at arrangere
konferencen, som blev afholdt på Munkebjerg Hotel. Det var en rigtig god dag med spændende foredrag, messe,
Rotarymøde i Vejlefjord RK, ledsagertur og gallamiddag med underholdning og dans. En stor tak til klubberne i Vejle for
en vellykket konference.
Under konferencen blev distriktets årsmøde afholdt. Distriktet fik vedtaget sine første vedtægter, DGE Leif Kenrad fra
Aabenraa RK blev valgt til distriktets repræsentant på Counsil on Legislation 2016 (Rotary Internationals lovgivende
forsamling, som mødes hvert 3. år), og der blev afsat 100.000 kroner til Rotary Danmarks kommende IT-platform.
Desværre var 14 klubber fraværende på årsmødet, og medlemmerne i de pågældende klubber kan med rette spørge
deres klubledelse, hvorfor den på medlemmernes vegne fravalgte at gøre klubbens indflydelse gældende på distriktets
anliggender. Jeg syntes ikke, det er i orden.

Litauen
Den 12. oktober deltog jeg i Distriktskonferencen i Vilnius. Et centralt tema på konferencen var at få truffet de
nødvendige beslutninger for, at Litauen fra 1. juli 2014 bliver Distrikt 1462. De lovmæssige forhold kom på plads, ligesom
de 2 første guvernører er blevet nomineret. Den første guvernør bliver Vygintas Grinis fra Kaunas RC, som i 2010-11 var
GSE-teamleader til Filippinerne.

Nominering af Guvernør 2016-17
Den 10. oktober udsendte jeg et brev til klubpræsidenterne angående proceduren for valg af DG 2016-17. Det er
klubberne, som skal indstille de enkelte kandidater, og fristen herfor er den 15. december 2013. Følgende krav skal være
opfyldt:
1. Kandidaten skal indstilles af klubben på et ordinært møde.
2. Skal have været medlem i mindst 7 år.
3. Skal have deltaget i PETS
4. Skal have været præsident i en hel periode.
Der er mange kvalificerede kandidater rundt omkring i klubberne, og jeg kan kun anbefale at stille sig til rådighed, hvis
man har lyst. Det er et fantastisk spændende job samtidig med, at man gør en indsats i en god sags tjeneste. Som alle
ved, er det sidste år i år, at vi danner distrikt sammen med Litauen. Hermed bliver de kommende guvernørers
arbejdsbyrde væsentlig reduceret, og jeg håber, at det vil få rigtig mange kandidater ”ud af busken”.

Water-Survival Box
I en katastrofesituation er en af de største udfordringer hurtigt at kunne skaffe rent drikkevand. Rotarianere i Distrikt 1200
i England har fremstillet en Box med det nødvendige udstyr til at kunne fremstille rent drikkevand. En Water-Survival Box
er en hurtig og effektiv måde for en Rotary klub at bidrage med i en katastrofesituation – den koster kun 150 £. Distriktet
har anskaffet en demonstrationsmodel, som blev forevist på messen under Distriktskonferencen i Vejle. Den kan lånes
ved henvendelse til undertegnede. Få mere information påwww.worldwaterworks.org.

Rotary Norden
Rotary Norden kan nu modtages elektronisk. Man skal blot gå ind på sin medlemsprofil på hjemmesiden og afkrydse
feltet for modtagelse af elektronisk version, så modtager man ikke bladet med posten.
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