
 

 

Hilsen fra Rotary Danmarks afgående formand 

 

Her ved rotaryårets afslutning sender jeg min hilsen og refleksioner fra det forgangne år i Rotary Danmark. 

Det har været en god oplevelse og ære at varetage funktionen som formand for Rotary Danmark, og jeg 

giver med ro og tro på fremtiden formandskæden videre til Distriktsguvernør Niels G. H. Hansen, Distrikt 

1461. 

 

Bestyrelsesåret indledtes med et bestyrelsesmøde i forlængelse af Sommermødet, hvor den nye bestyrelse 

var sammen inden det kommende halvårs virtuelle bestyrelsesmøder. 

Mødet satte følgende punkter blev på agendaen for det kommende års arbejde i Rotary Danmark; 

 

Punkterne vurderes alle som som basale punkter for Rotary eksistens og udvikling i Danmark. 

Synlighed 

Rotary Danmark Bestyrelse har haft fokus på at øge synligheden gennem virket i klubber og 

distrikter og har til støtte reetableret PI&PR Udvalget i Rotary Danmark regi. 

Ligeledes blev Rotary Danmarks LinkedIn profil ryddet op og skærpet, og der blev nedsat en 

redaktion, som har øget en koordineret indsats. Opslagene søges rettet bredt for at øge 

synligheden uden for Rotary. 

Det er alle rotarianeres opgave at øge synligheden af Rotary. Begyndende med at bære 

Rotary nålen, tale om oplevelserne i Rotary, like, dele og selv foretage opslag på de sociale 

medier, deltage aktivt i klubbens synlige aktiviteter mv.  

Samarbejde 

Rotary Danmark har kun relevans og står stærkest, om der samarbejdes mellem distrikterne. 

Samtidig med, at der er mulighed for to, tre eller fire distrikter går sammen om en opgave. 



 

 

Det opleves, at der mellem de fem distriktsguvernører har været et godt samarbejde og 

ligeledes, at der ved eksempelvis Ukraine indsamlingen ses et godt samarbejde mellem 

distrikterne. 

Medlemsudvikling 

Der opleves en bred enighed om, at medlemsudviklingen skal vendes og igen være positiv, 

og der sker i alle klubber og distrikter en væsentlig indsats for optagelse af nye medlemmer. 

Det er lykkedes klart at bremse medlemsnedgangen og der er igennem året set meget 

positive tendenser i retning af at vende til en medlemsfremgang. Fortsætter den gode 

udvikling i 2022-23 er skiftet til medlemsfremgang muligt. 

Stolthed af at være rotarianer 

Det vurderes, at såfremt synligheden til Rotary øges og vores gode indsats bliver kendt i 

bredere kredse, da vil det også være nemmere at føle en stolthed ved at være en del af 

Rotary og at være rotarianer. 

Derfor støt synligheden af Rotary og de gode tiltag og projekter. 

Service og Støtte til distrikter og klubber 

Rotary Danmarks væsentlige opgave er at støtte distrikterne og dermed klubberne. 

Landssekretariatet yder her en væsentlig indsats og støtter klubberne i deres administration 

gennem blandt andet at 

• sikre de administrative systemer understøtter klubberne 

• sikre klubbernes indrapportering til Rotary International 

• støtte distrikter og klubber i opkrævning af kontingent 

• støtte Rotary Danmarks Ungdomsudveksling 

• mv. 

Ligeledes er Landswebmasteren en væsentlig støtte gennem opretholdelsen, udviklingen og 

driften af hjemmeside rotary.dk, der bidrager til at støtte klubbernes administration. 

Sammen med Landssekretæren varetages opslag i Rotary Danmarks regi. 

Ungdomsudveksling 

Rotary Danmarks Ungdomsudveksling har i 2021-2022 igen fået aktiveret udvekslingen og vi 

sender lige om lidt forventningsfulde studerende afsted ligesom vi modtager studerende for 

at give dem deres livs oplevelse. 

Som nyt og som en konsekvens af COVID-restriktionerne er der åbnet for ikke-oversøisk men 

europæisk udveksling.  

The Rotary Foundation og Rotary Danmarks Hjælpefond 

Rotary Danmark støtter op bag Foundation og Hjælpefonden og varetager blandt andet 

indbetalingerne gennemkontingentopkrævningen. 



 

 

Umiddelbart efter Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 var rotarianere i 

Danmark og verden over klar til at støtte Ukraines befolkning og flygtningene fra Ukraine. 

Klubber og distrikter igangsatte aktiviteter og en landsindsamling blev koordineret mellem 

distrikterne og støttet af Rotary Danmarks Hjælpefond.  

Indsamlingen og status på indsamlingen fremgår af rotary.dk, hvor ligeledes en række af de 

øvrige indsamlinger og projekter er beskrevet.  

Hertil er på international plan i regi af The Rotary Foundation gennemført stor støtte til 

nødhjælpsarbejdet i Ukraine. 

 

Presseansvarlig 

Der er på frivilligt plan engageret en presseansvarlig person, og pr. 1. juli 2022 er Jens Otto Kjær Hansen, 

Aarhus Sydvestre Rotary Klub tiltrådt i funktionen. 

Kommissorium for den presseansvarlige er vedtaget på Sommermødet og kan findes i Rotary Danmark 

Dokumenter. 

 

Rotary Danmarks Udviklingsseminar og DGN uddannelse 

Gennem Distriktstræner Udvalget gennemføres årligt Udviklingsseminaret, der samler Distrikts Guvernører, 

Assisterende Guvernører med flere. På baggrund afprøves det kommende år en supplerende udvidet 

træning af de Assisterende Guvernører. 

Distritkstrænerudvalget varetager ligeledes DGN Uddannelsen, der i dag gennemføres i tre moduler og som 

internationalt suppleres med Governor Nominee Training Seminar, Governor Elect Training Seminar og 

International Assembly (guvernørskolen), der samlet giver Distrikts Guvernøren en solid træning før 

tiltrædelse i funktionen. 

 

IT Udvalget 

IT Udvalget er igennem året blevet professionaliseret og Rotary Danmarks Bestyrelse ser frem til udvalgets 

fortsatte arbejde til gav for vores IT platform. 

 

Rotaract 

Rotaract er igennem de seneste år blevet en fuld integreret del af Rotary International, og Rotaract oplever 

en god vækst i Danmark.  

Der vil på distrikts- og klubplan de kommende år ses et tættere samarbejde og virke sammen. 

 

Viden om 

Efter Medlemshåndbogens ophør er indholdet af De Gule Sider blevet efterspurgt. 



 

 

Der er etableret et elektronisk dokument, der samler det tilsvarende indhold baseret på links til de 

relevante steder på rotary.dk 

”Viden om” findes på hjemmesiden under Rotary Danmark/Downloads, og er en nyttig guide til såvel 

etablerede som nye rotarianere. 

 

Besøg af Rotary International Præsident 

I anledning af Københavns Rotary Klubs 100 års jubilæum i november 2021 besøgte Rotary International 

Præsident Shekhar Metha København og Rotary Danmark var vært for en frokost for verdenspræsidenten. 

Besøget kulminerede med festligholdelsen af 100 års jubilæum. 

 

Med dette udpluk af tiltag og aktiviteter takker jeg for opgaven og ønsker alle en god sommer og et nyt 

godt rotaryår. 

 

 

 Peder Jon Andersen 
Kongens Lyngby, 30. juni 2022 

 


