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DEN ASSISTERENDE 

GUVERNØR (AG)  

i Distrikt 1480 

 

 

 

 

 
1480 er opdelt i 6 minidistrikter på mellem 6 og 10 klubber, som hver dækkes af en AG ’er. 
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Generelt om valg til AG funktionen 
Valg af AG foretages ved at siddende AG afsøger sit område for potentielle kandidater, som 

derefter drøftes med guvernøren. Den endelige udvælgelse foregår ved at 

guvernørgruppen/ den indkommende guvernør indkalder kandidaten til en personlig 

samtale, hvor også AG`eren fra det pågældende minidistrikt deltager.  

AG’erne skal som hovedregel have været præsident, men også gerne have varetaget andre 

funktioner i klubbens bestyrelse. 

AG’eren udpeges for en 3-årig periode, der kan forlænges 1 gang.  

AG’s embedsperiode følger Rotary året – 1. juli til 30. juni. 

 

Den indkommende AG’er skal udpeges så tidligt som muligt i året før AG Funktionen 

tiltrædes. Indkommende AGère skal deltage i det landsdækkende AG seminar (februar 

måned) – dog ikke i sit sidste funktions år. Indkommende AG’ere deltager som føl hos den 

værende AG’er, og opnår hermed sidemandsoplæring og lokalt klubkendskab.   

 

Det landsdækkende AG seminar afholdes 1 gang årligt ultimo januar/primo februar. Det 

forventes at AG’erne deltager i seminarerne i funktionsperioden, både for at lære og sikre 

kontinuitet samt øse ud af sine erfaringer. AG inddrages af arrangør af det landsdækkende 

seminar for input til seminaret. AGèren har ligeledes pligt til at deltage i den uddannelse, 

som tilbydes AG, herunder uddannelse gennemført i Rotary Danmark-regi. 

 

AG får dækket sine transportomkostninger ved udførelsen af AG opgaverne. 

Eventuelt andre omkostninger til dækninger skal aftales med guvernøren. 

Der afregnes for udlæg ved hvert kvartalsskifte til distriktets kasserer. 

 

AGèrens opgaver kan overordnet sammenfattes som følger: 

 Deltage i D1480s Distriktsråd. 

 Deltage i minidistriktets guvernørbesøg 

 Formidle verdenspræsidentens årlige temaer 

 Medvirke i implementeringen af distriktets strategi 

 Besøge klubberne efter behov. 

 Være opmærksomme på ressourcepersoner i klubberne, som kan være kandidater 

til jobs på distriktsplan. 

 Varetagelse af særlige opgaver på distriktsniveau 

 

De anførte retningslinjer er vejledende, idet hver enkelt AG’er tilretter sit arbejde efter de 

lokale forhold i hans minidistrikt. Der kan være en del forskel afhængig af forhold som by-

klubber eller klubber i landdistrikt, klubber der ligger tæt sammen eller er spredt over et 

større geografisk område.  
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Ud over denne vejledning kan der søges information fra ”De gule sider”, Klubbens 

ledelsesplan og under download findes en dansk version af Assisterende Guvernørers 

træningsmanual. 

 

AG opgaven i forhold til distriktsguvernøren (DG). 

AG ledsager guvernøren ved klubbesøg i AG’erens ministrikt.  

 

Mødet i klubberne planlægges i samarbejde mellem AGèren og DG. 

Forud for mødet er DG / distriktets sekretær ansvarlig for, 4 uger før det berammede 

møde, at fremsende link til spørgeskema samt evt. relevant info om guvernørbesøget.  

Det besvarede spørgeskema formidles af klubben til DG og AGèren forud for mødet i den 

enkelte klub. 

 

I løbet af et rotaryår kan DG og AG-teamet aftale interne møder for koordinering, 

opfølgning og gensidig orientering.  

 

AG opgaven i forhold til distriktsguvernør Electen (DGE). 

Den praktiske planlægning foretages af AG’erne for de respektive minidistrikter, og mødet 

afvikles som et aftenmøde startende med spisning. Deltagerkredsen er de indkommende 

klubpræsidenter samt AG. Fokusområderne er: 

• DG’s visioner og planer for det kommende år 

• De forestående opgaver for klubpræsidenterne herunder sammensætning af 

bestyrelse 

• Gode råd og gensidig inspiration 

• Plan for klubbesøg 

På PrePETS udleveres ”Huskelisten til klubpræsidenterne”.  

 

AGèren deltager i forberedelse og gennemførelse af PETS og instruktionsmøde for PE, 

sekretærer og kasserer i marts/april måned 

 

AG opgaven i forhold til distriktsledelsen og opgaver. 

AG er medlem af Distrikstsrådet, der afholder 2 møder årligt. 

 

AG-gruppen samarbejder med de øvrige distriktsudvalg. AG-gruppen kan deltage som 

oplægsholdere på membershipsseminarer i Rotary året. 

 

Et medlem fra AG-gruppen deltager i distriktets PR-udvalgsmøderne og AG’erne 

medvirker til formidling af dette udvalgs støtte til klubbernes PR-aktiviteter. 

 

AG’erne deltager i Foundation-seminar/Grants-seminar en gang årligt. 

 

AG’erne er en vigtig brik i formidlingen af viden og information mellem distriktet og 

klubberne samt gennemførelse af nye tiltag og fælles distriktsaktiviteter.  
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Fokus er på formidling af klare og præcise budskaber om, på hvilke konkrete måder, 

distriktet kan yde bidrag til klubberne. Målene herfor udmeldes af distriktsledelsen og 

formidles til klubberne via AG. 

 
AG opgaven i forhold til klubberne og klubledelserne.  

Ud over besøget sammen med guvernøren forventes det, at AG’erne løbende holder 

kontakt med klubberne i minidistriktet.  

Som AG varetager du en generalistfunktion og organisationskonsulent for klubberne. 

AG’eren forestår altså serviceringen af mellem 6 og 9 af distriktets klubber og bør i sin 

funktions udførelse være lyttende, opsøgende og fungere som facilitator for diverse tiltag. 

 

AG opgaven i forhold til Præsident Elect (PE).  

På PrePETS knyttes de første og meget væsentlige bånd til samarbejde mellem klubberne 

og præsidenterne for det kommende år. Her drøftes intercity møder for de kommende år 

samt øvrige klubsamarbejder. 

 

AG skal ud over PREPETS indkalde de indkommende præsidenter (electer) til 

møde/møder i electperioden samt indkalde ad hoc.  

 

AG opgaven i forhold til de siddende præsidenter.  

AG holder præsidentmøder med de siddende præsidenter efter behov. Her drøftes blandt 

andet intercity møder og øvrige klubsamarbejder. 

 

Etiske regler for AGèrens virke.  

 gør dig aldrig klog på klubbens vegne  

 lyt dig til, hvad der rører sig i klubben, og hvor man er henne i Rotarys verden  

 husk du er til for at servicere klubben og ikke for at komme med belæringer, og da 

slet ikke irettesættelser. Også her gælder mottoet ”service above self”  

 mød klubben med åbenhed og interesse  

 husk, at hver enkelt klub har sin specielle måde at være klub på den måde skal 

respekteres. Kun sådan kan samarbejdet mellem distrikt og klub fungere og kun 

sådan kan klubben få et fortroligt og trygt forhold til den assisterende guvernør.  

 

Udarbejdet MARTS 2015 af AG GRUPPEN 

Besluttet af guvernørgruppen d. 20.8.2015. 

Marianne Løje  DG 2015-16 


