Distrikt 1461
Danmark
Guvernørens månedsbrev for oktober

Med udgivelsen af dette nyhedsbrev og med henvisning til min leder på Rotary
Danmarks hjemmeside kan vi nu konstatere at vores første distriktskonference i distrikt 1461 er vel gennemført og – efter feed backen at dømme – med et særdeles
vellykket resultat. Jeg har med stor glæde modtaget mange begejstrede kommentarer og lykønskninger, hvilket naturligvis i stor udstrækning også tilkommer mine Rotary-kammerater i arrangementsudvalget og Aabenraa Rotary Klubs sponsorer.
Vi hørte 3 spændende foredrag, og vi havde et vellykket årsmøde og en god aftenfest, hvor en del deltagere fra dagsarrangementet desværre havde fravalgt deltagelse. Jeg opfordrer hermed alle tilfredse deltagere til at deltage igen næste år og tage
yderligere medlemmer med, så det fremover bliver ”årets arrangement” i distriktet.
Desuden bør den fjerdedel af klubberne, som – trods betalt deltagelse for 2 repræsentanter – alligevel ikke deltog, overveje, om de ikke fremover vil udnytte deres demokratiske ret til indflydelse på distriktets fremtid.
Foruden distriktskonferencen har vi nu også fejret Rotaryfamiliens Dag d. 6. september. Her har mange Rotaryklubber i samarbejde med Inner Wheel og Rotaract lavet gode lokale arrangementer og båret de gule refleksveste for at synliggøre vores
organisationer. Det har kunnet ses både i lokalpresse og på Facebook.
Vores nye Roll Ups nåede at blive leveret og blev luftet med god oplysning for publikum.
Disse ”reklamesøjler” blev også vist på distriktskonferencen og umiddelbart derefter
udlånt til Rotaryklubber, som skulle hjem og gøre Rotary synlig ved lokale arrangementer på torve og i butikker.
Når vi har fået de 2 sæt Roll Ups med hver 8 forskellige emner retur, vil de blive placeret hos 4 af vores AG’er, hvor de også i fremtiden kan lånes til klubarrangementer.
Hos AG’erne kan man også låne 10 gule refleksveste med Rotarylogo, men guvernøren har endnu mange til salg, hvis man vil have sin egen vest til cykelturen, hundeluftninger eller i bilen, når man skal sydpå (lovpligtigt). Flere klubber har desuden
valgt at købe deres egne sæt til fremtidig ”Light Up Rotary”.
Det er nu sidste udkald til at finde kandidater til en GSE udveksling med Australien i
foråret 2015.
Der skal bruges 4 teamdeltagere og en team leder og ansøgningsfristerne er i oktober.
På distriktets hjemmeside findes alle oplysninger om denne enestående mulighed,
som distriktet har valgt at fortsætte trods manglende støtte fra Rotary Fundation:
(log ind/distrikt 1461/dokumenter/rotary 2014-15/GSE). Se også vedhæftningerne.
TAK til de klubber, som fulgte opfordringen om en donation til Hjælpefondens indsamling til skoleuniformer på Filippinerne. Vi blev det første distrikt som nåede vores andel af indsamlingen, men der er behov for flere penge så det kan nås endnu!
Der kan opnås skattefradrag, hvis man i forbindelse med donationen oplyser sit
cpr./CVR nummer.
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