
Stillingsopslag:  Distrikt Rotary Foundation Formand (DRFCC) 
 

Kunne du tænke dig at blive Distrikt 1450s nye formand for aktiviteterne i relation til serviceprojekter og 

The Rotary Foundation? 

 

Distriktets formand for Foundation udpeges af Guvernørgruppen efter stillingsopslag. Funktionsperioden er 

3 år med mulighed for forlængelse. 

 

Primære opgaver: 

• Formidling af formålet med at etablere serviceprojekter i klubberne, dvs. også projekter uden ekstern 

finansiering, relation til The Rotary Foundation eller med støtte fra Rotary Danmarks Hjælpefond 

• Lede et team på området, der også indeholder generel funding af serviceprojekter, promotion af End 

Polio Now, arbejde med Major Donors og generelle bidrag til The Rotary Foundation 

• Koordinering og promotion af al fundraising i distriktet 

• Forestå administrationen af alle opgaver forbundet med The Rotary Foundation og tildelinger af 

Grants 

• Ansvarlig for afholdelsen af et årligt Foundation-seminar for at certificere distriktets klubber og for 

at motivere til igangsættelse af serviceprojekter, herunder også med støtte fra Rotary Danmarks 

Hjælpefond 

• Koordination af de Foundation-ansvarlige i distriktets klubber 

• Koordination af viden på området 

• Motivation af klubberne til at iværksætte serviceprojekter 

• Opbygning af netværk i distriktet med henblik på deling af Best Practice om serviceprojekter 

• Besøg i distriktets klubber for at udvikle forståelsen om serviceprojekter 

 

Distriktets formand for Foundation forestår uddeling af District Grants, certificerer Global Grants og formidler 

viden om vilkår og praktik i forbindelse med ansøgning af Grants fra The Rotary Foundation.  

 

 

Hvis du kunne have interesse i at bestride denne funktion i de næste 3 år, bedes du kontakte distriktsgu-

vernør Jan Aagaard på dg1450-1920@rotary.dk. 

 

Den officielle tiltrædelse sker først pr. 1. juli 2020, når den nuværende formand Torben Andreasen fratræder 

stillingen. Alle vil gerne sikre en glidende overgang, og derfor vil det være hensigtsmæssigt, at den nye for-

mand allerede i løbet af september måned 2019 begynder at deltage i de møder og arrangementer, der er 

inden for området. 

 

Derfor vil vi meget gerne have en henvendelse inden udgangen af august måned. 

 

 

 


