
 

 

 

PRESSEMEDDELELSE      

Aflysning af Distriktskonferencen 30. januar 2021 

I udsendte meddelelse 23. september 2020 orienteredes om udskydelse af årets distriktskonference 

2020/21 i Distrikt 1461 til den 30. januar 2021 på baggrund af 2. bølge af Corona-epidemien og i håb om, 

at smittetal og - tryk ville være klart faldende frem mod årsskiftet 2020/21. 

Det er imidlertid gået den stik modsatte vej i det meste af verden og også i Danmark, og de seneste 

smittetal ligger fortsat meget højt. Der forudses samtidig endnu højere smittetal hen over 

julen/årsskiftet rækkende ind i januar og februar mdr. 2021, hvor også en evt. 3. bølge af Corona-smitten 

forventes i forbindelse med en traditionel influenza periode. 

”Aflysningen af Distriktskonferencen ærgrer os ualmindeligt meget i det team i Haderslev Hertug Hans 

Rotary Klub, der i en omfattende frivillig indsats har brugt masser af arbejdstimer på at planlægge, lave 

aftaler med indlægsholdere og udstillere, udforme materialer, hjemmeside o.s.v. og fået hele 

arrangementet aftalt i yderste detalje med vor positive samarbejdspart Haderslev Katedralskole” siger 

teamleder Kim Stenberg med ansvar for - konferencen og fortsætter: ”Risikoen for smittespredning vil 

ganske enkelt være for stor set i.f.t. smittens aktuelle udvikling. 

Fornyelsen af dette års distriktskonference har været ønsket om at styrke dialogen mellem deltagerne 

endnu mere end tidligere. Dette ønske vil selvsagt falde til jorden, hvis konferencen skulle afvikles i en 

biografopsætning efter 500 personers reglen og med envejskommunikation. Tilsvarende finder vi heller 

ikke en virtuel løsning brugbar set i.f.t. det styrkede dialogbaserede ønske, som programmet lægger op 

til”, siger Kim Stenberg. 

Distriktsguvernør Jens Kaptain supplerer: ”Vi beklager selvsagt denne aflysning rigtig meget, men signa-

lerer samtidig, at Rotary i Distrikt 1461 tager samfundsansvar og bidrager aktivt i bekæmpelsen af Covid-

19 epidemien, - også selvom det rammer et af vore centrale arrangementer. Men samtidig glæder vi os 

naturligvis over de mange fine arrangementer, vi allerede har nået at afvikle i guvernøråret 2020/21: 

PrePETS for præsident elect’, træningsseminaret PETS, kædeoverrækkelse i Johans Tipi, Governors Dish, 

hidtil ca. 70 % af guvernørbesøgene i klubberne og herudover deltagelse i GETS i G’dansk og Assembly i 

San Diego. Store indsatser følger i foråret 2021 bl.a. i forhold til medlemsfastholdelse/-rekruttering”. 

En delvis reduktion, - efter betaling af aftalemæssige forpligtelser og indkøb -, af en så væsentlig post i 

distriktets årsbudget kalder selvsagt på overvejelser omkring kontingentnedsættelse, og det vil vi 

forholde os til i Guvernørgruppen inden næste års budgetgrundlag aftales på PETS i marts 2021. 

Mange venlige hilsener og ønsker om en rigtig glædelig jul og et godt nytår til Jer alle. 

Jens Kaptain 

Distriktsguvernør 2020/21 

Mail: kaptain.haderslev@mail.dk 

Mobil 2577 2100 

Haderslev, den 1. december 2020    
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