Godt nytår alle sammen!
Dato: 07.01.2016
Så er vi forhåbentlig alle klar til et godt og spændende ”Rotary-efterår”!
Jeg håber, at I alle har nydt samværet i 2015 og som distriktets guvernør, kan jeg umiddelbart fortælle om et vildt
spændende og hektisk efterår 2015 med masser af Rotary-oplevelser, som aldrig vil forlade mig igen! Herunder et stort
antal klubmøder, hvor jeg alle steder har følt mig rigtig meget velkommen. Tusind tak for det.
Forår 2016 står allerede nu klar med nye opgaver for os alle! Og jeg håber meget, at I vil være med! De
konkrete nye aktiviteter i vores distrikt kan deles op i følgende overskrifter:

1.
2.

Koncerter med Flygtningestemmer ultimo februar 2016
2 seminarer for dig, der er ny i rotary-sammenhæng, - og for dig som måske har været med nogle år, men som nu
alligevel er blevet lidt nysgerrig!

3.

RLI – Rotary Leadership Institute, - for dig, som gerne vil have endnu mere ud af dine Rotary-timer, hvor mange nye
nuancer i forhold til kendskabsniveau om Rotary helt sikkert vil komme frem.

4.

RYLA – Rotary Youth Leadership Award – for unge, ambitiøse lederspirer, RotarAct’ere og andre, som I som klub gerne
vil give en fantastisk oplevelse og et boost til egen lederudvilking.
I vil modtage uddybende beskrivelse af de mange aktiviteter, som både skal gøre Rotary synlig i omgivelserne, - men
måske også mere synlig internt! Og jeg vil efterfølgende i dette nyhedsbrev beskrive emnerne lidt tydeligere, så du
individuelt kan sætte fokus på det, der kunne interessere dig!
Som nævnt, så har efteråret 2015 givet masser af store udfordringer. Herunder afvikling af såvel
Distriktskonferencen i september samt årets Governors Dish. Heldigvis har der været friske hjælpere,
som har budt ind på de mangeartede opgaver, - herunder vil jeg specielt sige tak til Palle Lerche fra
Svendborg, som kontaktede mig og spurgte, om ikke det var muligt, at vi kunne afvikle Dish’en i
Svendborg i år. Og det gjorde vi så, - et meget flot og veltilrettelagt arrangement.
Mine temaer for indeværende år er udmeldt på alle klubmøderne og de indeholder meget af min egen passion for
Rotary’s virke, - nemlig et tydeligere internationalt fokus, fortsættelse og udvidelse af ungdomsaktiviteterne, - herunder et
tættere samarbejde med RotarAct og ikke mindst ”åbenhed”!
Jeg ved, at mange PR-folk arbejder intenst med ”synlighed”, - og det er naturligvis rigtig godt. Desværre
er det min oplevelse, at det ikke er nok! Jeg tror personligt meget på, at ”åbenhed” – det at byde
indenfor – er en ufravigelig vej at gå, hvis vi vil være kendte og attraktive.
Dette var også baggrunden for, at jeg for første gang i Danmark åbent tilbød klubberne at invitere ikke-rotarianere med til
Distriktskonferencen. Og optimistisk som jeg altid er, så troede jeg jo, at alle ville tage imod denne mulighed for at
introducere evt. potentielle nye medlemmer med, - måske kunne det også være en mulighed at invitere et familiemedlem
eller en ven/veninde med!
Desværre må jeg jo nok indrømme, at nytænkning skal have sin tid, - så vi måtte desværre igen i år
opleve, at tilmeldingen til konferencen fortsat er lidt for spinkel, - og den nye vinkel gav alene 3 gæster!
– Hvoraf jeg selv havde inviteret de 2.
Men åbningen er der, - og måske vil den bringe noget med sig de kommende år! Jeg ser det i hvert fald som en rigtig
god mulighed for at få nye medlemmer tilknyttet.
Og i forlængelse heraf har vi jo også tit talt om, at vi skal være så attraktive, at nye medlemmer også

forbliver en del af Rotary-familien, - og ikke som det desværre har ser ud i hele Skandinavien de seneste
år, hvor 2/3 af alle nye melder sig ud igen inden for de første 3 år.
Så hvordan får vi ”solgt” varen korrekt, - og hvordan holder vi gejsten oppe – jeg tror, at vi skal være bedre til at involvere
de nye!
Og med dette afsæt vil jeg som lovet vende tilbage med de nye aktiviteter, som kommer på banen her i
foråret, - nemlig mulighederne for at blive involveret. Blive klogere på, hvordan man bruger tiden i
Rotary på en måde, som man selv mener giver den bedste mening!
1. Koncerter med Flygtningestemmer!
4 af de danske Rotary-distrikter har indgået et samarbejde med flygtningestemmer.dk og Dansk Røde Kors, hvor vi vil
afholde et antal koncerter i februar måned landet over. 2 af dem bliver i vores distrikt, - nemlig i Haderslev og i Odense.
Flygtninge bliver inviteret til koncerten og alle andre kan købe billet til en overkommelig pris. Og der vil blive musik af
både danske (kendte – og mindre kendte) musikere/sangere og derudover vil også blive tilbudt musikoplæg fra
flygtninge – alle stiller sig frivilligt til rådighed! Så en bred vifte af musikalske oplevelser venter på dig! Billetter vil blive sat
elektronisk til salg! Mere herom snarest!
Overskuddet ved alle arrangementerne vil blive anvendt til projekter til glæde for flygtninge i Danmark.
Og Rotary har en væsentlig indflydelse på, hvordan disse midler fordeles!
2. 2 seminarer for nye medlemmer samt andre Rotarianere, der blot er lidt nysgerrige!

Vi har fået en rigtig god aftale i stand med Ringe Rotary Klub og Vojens Rotary Klub og vores seminarer afholdes i
forlængelse af et klubmøde, hvor du som seminardeltagere også er med. Så du opnår både et klubvenskab ved at være
gæst. Efter det ordinære klubmøde bliver vi på stedet og får yderligere indsigt i, hvad Rotary byder på, og hvordan vi kan
involvere os i det, vi selv finder vigtigst.
Alle er som nævnt i overskriften velkomne, og vi kan varmt anbefale, at såvel nye medlemmer som
Klubpræsident Elect som minimum er repræsenteret fra klubben!
3. RLI- Rotary Leadership Institute

Et uddannelsesforløb, der løber over 3 lørdage, og hvor du får aktivt mulighed for at komme grundigt ind i alt vedr. den
store, unikke Rotary-palet, - en stor og farverig organisation, som kan tilbyde næsten alt.
Men pas på, - et for stort kendskab til Rotary kan blive vanedannende!
Så hvis du vil være med til at sætte dagsordenen for en attraktiv Rotaryklub, - og måske også har
interesse I yderligere involvering både nationalt og internationalt, - ja, så er muligheden her! Den
perfekte start på vejen som fører dig fra at være medlem af Rotary – til at være rotarianer!
4. RYLA – en weekend for yngre personer med ønske om at stifte bekendtskab med dansk lederskab.

Hvis din klub har et lokalt emne, som I gerne vil give en ekstra gave, så vil en tilmelding til årets RYLA være oplagt. Det
kunne jo også være en opgave/et projekt, at tilbyde en af vore RotarAct’ere et ophold på dette lederudviklingsseminar,
som afvikles en weekend i april måned 2016.
Vi vil sørge for, at alle deltagere aktivt vil komme i spil, så der ud fra egne oplevelser bliver sat fokus på
ledelse, kommunikation og samarbejde.

Der vil således både blive professionelle indlæg om emnerne, men samtidig vil der også aktivt skulle bringes elementer
ind fra den enkelte, når vi afvikler ”mark- og skovøvelserne”!
Men bare rolig, - det er ikke et overlevelseskursus! – Men det gør naturligvis ikke noget, at nogen gør det! ϑ
-Som nævnt, så vil der snarest komme yderlige rundt til alle, så man har mulighed for at sætte sig ind i de enkelte
punkter, - og så er det naturligvis altid tilladt, at kontakte Distriktet, hvis der skulle være spørgsmål eller kommentarer!
Nyd året, der kommer – såvel privat, arbejdsmæssigt som i Rotary-sammenhæng! – Så skal der rigtig
meget til, for at det skulle komme til at gå helt galt!
De allerbedste hilsner til alle rotarianere i Distriktet, deres familier og venner,
- og lad os alle ”Be A Gift To The World”!
Max Ustrup
Distriktsguvernør 2015/16
Distrikt 1461

