Distrikt 1461
Danmark
Guvernørens månedsbrev for august
samt indkaldelse til Årsmøde.
Rotary-hjulet er drejet, og vi er i gang med et nyt og spændende år.
Der er meget at glæde sig over – hér ved årets start.
Dels har vi haft et brag af en sommer – i hvert fald for os, som kan lide solskin og
godt vejr. Selv landmændene udtrykker en moderat tilfredshed, og så er det jo ikke
så galt.
Ved Rotary-årets start fik vi også et nyt distriktsnummer – ikke fordi vi havde ønsket
det, men fordi vi endelig kunne chartre Litauen som et selvstændigt distrikt 1462.
I den anledning blev der holdt en festlig kædeoverdragelse i Aabenraa Rotary Klub,
hvor den sidste guvernør i 1460, Juozas Sarcus fra Litauen, afleverede vores gamle
historiske kæde til undertegnede i mange feststemte gæsters påsyn. TAK for fremmøde og bidrag til feststemningen.
Om lørdagen i samme uge blev begivenheden fejret med en kæmpe gallafest i
Vilnius i Litauen, hvor det nye distrikt fik deres egen guvernørkæde, som vi har bidraget til med et væsentligt beløb på 10.000 LTL. Vores distrikt var flot repræsenteret
ved denne begivenhed.
Vi skal i gang med aktiviteterne, og noget af det første, som er på programmet er
Rotaryfamilens Dag, hvor mange klubber – enten alene eller sammen med nabo
Rotaryklubber eller InnerWheel klubber – har planlagt aktiviteter for at synliggøre
Rotary i lokalsamfundet. Det er noget, som vores verdenspræsident Gary Huang har
ønsket, men det er bestemt også noget, som er meget nødvendigt, hvis vi fortsat skal
kunne tiltrække nye medlemmer. Hvem vil være med, hvis de ikke aner, hvad Rotary
er eller laver. Det skal vi blive bedre til at vise.
Lige før sommerferien opfordrede jeg alle distriktets klubber til at bidrage med minimum 500 kr. til Hjælpefonden, så vi kunne give eleverne på den genopbyggede skole
på Filippinerne de skoleuniformer, som er lovpligtige og nødvendige i det land.
Det vil være en flot afslutning på vores betaling af selve skolen, som blev totalt destrueret under orkan og sunami sidste år. Jeg håber, at alle har fulgt opfordringen, som
alle 5 guvernører i Danmark bakker op om.
Governors Dish for de golfspillende rotarianere er lige på trapperne, og der ligger nu
en invitation og tilmeldingsvejledning på hjemmesiden. Det er traditionelt den sidste
fredag i august.
Til slut vil jeg nævne Distriktskonferencen og samtidig indkalde til årsmødet, som er
distriktets generalforsamling d. 27. september kl. 14 på Folkehjem i Aabenraa. Vi fik
i år vedtaget, at alle klubber kan sende 2 repræsentanter til hele dagsarrangementet
uden yderligere udgift for klubben, men alle rotarianere har adgang til årsmødet.
Dagsorden og bilag vil løbende blive udsendt og lagt på hjemmesiden. Vel mødt !
Hvis din klub har forslag til Rotary Internationals lovgivende forsamling COL i 2016, så
skal de indsendes til guvernøren snarest, da de skal godkendes på Årsmødet i år.
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