Ring og få en uforpligtende snak
Kontakt en af os og få en snak om hvad vi kan hjælpe dig med og sammen finder vi det som netop passer til jeres klub.
Disse workshops er gratis for klubberne; facilitatorer stiller sig gratis til rådighed, distriktet betaler for kørsel.

2018-2019 Facilitatorteamet består af:
Lissi Håkansson
Lbhak15@gmail.com
Formand Medlemsudvalget
Afspejler jeres klub demografien i lokalsamfundet?
Kan yngre medlemmer få det ønskede erhvervsnetværk i jeres klub? Og meget mere

Phillip Green
philip@hg-ic.dk
Formand Rotary Leadership Institut og
AG
Hvordan bliver vores klub mere
attraktiv. Hvad er RLI?

Jørgen Maaløv Jørgensen
edbhuset@edbhuset.com
DICO og månedsbrevsredaktør
Har klubben behov for hjælp med Distriktets-,
Rotarys- og Rotary Internationals hjemmesider og
deres brug?

Bent Jensen
bentcjensen@gmail.com
Distriktstræner
Hvordan bliver vores klubmere attraktiv. Etik og
erhverv

Marie Louise Munter
munter@missword.dk
Kommunikationsrådgiver |
Social Media Manager
Brug af de sociale medier

Ulla Winther Koch
ullawintherkoch@gmail.com
AG’er, Rotary Danmarks
Hjælpefond
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Skab en attraktiv klub

Klubbens DNA - Klubbens mødekultur, hvordan
rekrutterer og fastholde klubben medlemmer, at få
medlemmer til at tage bestyrelsesposter, tonen i
klubben.

Henrik Bjerre Christensen
dc1480@rotary-yep.net
Distriktscounsellor, RDU DICO
En verden af tilbud til unge, udnytter jeres klub
dem?

Karsten Michael Sørensen kas@newmail.dk
Formand for Rotary Foundation
The Rotary Foundation
= WIN – WIN
Hjælp andre, så hjælper du dig selv og din klub
som vil blomstre og blive endnu mere attraktiv.

Annette Hansen
annettehansen121@gmail.com
Formand PR udvalget og Rotary Global
Reward
Er klubben synlig? Hvordan skaber man synlighed
for klubben og positiv omtale i medierne

Du kan også kontakte din Assistent Guvernor (AG)
Thomas Hansen, kragensvendeplads@gmail.com
Jørgen Erik Nøhr, jnoehr@outlook.dk
Reinhard Sværke-Jessen, sverke@jubii.dk
Torben Hvid Rasmussen, torben.rasmussen@mail.tele.dk
Erik Christensen, ecerikchr@gmail.com
Ulla Winther Koch, ullawintherkoch@gmail.com
Phillip Green, phillip@hg-ic.dk

Med venlig hilsen
Gudde Södergren, Distriktsguvernør Dg1480-1819@rotary.dk

Få hjælp til at blive en bedre
og mere attraktiv klub
Book en klubaften til en samlet debat og/eller workshop, hvor
I kan trække på dygtige folk (facilitatorer) fra både distriktet og
RLI fakultetet, som er trænerne i Rotary Leadership Institute, og
få hjælp til jeres umiddelbare udfordringer til at blive en bedre
og mere attraktiv klub.
I kan vælge mellem 6 forskellige emner, og kan naturligvis
vælge lige så mange, I synes, I har interesse og behov for.
Mangler I et nyt projekt? Mangler I nye medlemmer? Ved I,
hvad RYLA er, og hvordan I kan hjælpe unge mennesker på vej?
Mangler I en ny retning/udvikling for jeres klub, generationsskifte eller andet? Vil I gerne vide, hvordan I kan bruge Facebook
eller andre sociale medier i jeres klub?
Lidt afhængigt af emnerne kan vi hjælpe jer med viden eller faciliterende debatter og workshops, som kan sætte gang i nye ideer
og praktiske måder, I kan nå jeres mål og målsætninger på.

Vælg mellem følgende emner:
1.	Etik og Erhverv – grundstenen i Rotary
– hvordan forvalter vi det i praksis i vores klub?
2.	Hvordan bliver vores klub mere attraktiv
– hvad ønsker vi for vores klub?
3.	Brug af sociale medier
– hvordan bruger vi fx Facebook og LinkedIn?
4.	Idéer til nye projekter
– hvordan og hvad ønsker vi i vores klub?
5.	Ungdomsarbejde
– hvordan kan vi og vores klub hjælpe unge på vej?
6.	Valgfrit emne - fortæl os hvad I har behov for og så
sammensætter vi et indlæg.

4. Idéer til nye projekter

1. Etik og Erhverv
Rotarys grundlægger, Paul Harris, stiftede en forening af driftige erhvervsfolk ud fra et ønske om at højne etikken og moralen i erhvervslivet. Det er stadig grundstenen i Rotary, og vi har blandt andet 4-punkts prøven som et praktisk styringsværktøj. Kender alle i klubben dette lille testværktøj?
Hvad betyder etik og moral reelt for os i det daglige klubliv? Hvad er de praktiske konsekvenser for os – både i og udenfor Rotarys verden? Hvad er grænserne for etik og moral? Hvornår går vi selv over? Hvornår forpligter vi os, og hvordan
tager vi ansvar?

2. Hvordan bliver vores klub mere attraktiv?
Hvad gør de bedste bedre? Hvad er det, der
gør, at nogle klubber år efter år bare kan have en
velfungerende klub? Hvad er succeskriterierne
for jeres klub, og hvad vil gøre jeres klub attraktiv
for både nuværende og nye klubmedlemmer, der
viser interesse og behov?

Hvilke projekter kunne I tænke jer at arbejde med i jeres klub? Hvad har I ressourcer til? Hvordan kan man eventuelt være
flere klubber om samme projekt? Hvordan
kommer I videre?

5. Ungdomsarbejde (Youth Service)
Hvordan kan I som klub og enkeltpersoner hjælpe unge mennesker
på vej? Hvad er RYLA, og hvad får
de unge mennesker ud af det? Hvad
er Rotaract? Hvordan kan vi bruge
hinanden? Har I hørt om mentorcorps
og projekter, der understøtter jer som
mentorer, og kunne der være muligheder i jeres lokalområde?
Få viden og drøftelse af den mang
foldighed og de muligheder, der ligger
i Youth Service (Ungdomstjenesten),
og find ud af, hvad og hvordan jeres
klub kan gøre en forskel, og hvordan I
kan komme i gang.

”Den magiske cirkel” handler om at kunne påvise synergier i fx sammenhænge mellem gode
klubprojekter, der skaber gode historier, øger
kendskabet og skaber et godt omdømme, samt
skaber større sammenhold i klubben, og gode,
sunde strategier fra ledelsen til medlemsudvalget
og alle i klubben, så alle har en rolle i at skabe en
attraktiv klub – også for nye medlemmer.

6. Valgfrit emne
3. Brug af sociale medier
Få viden og praktisk hjælp i brugen af sociale
medier som fx Facebook, LinkedIn, Twitter og
YouTube.
Få en samlet drøftelse af de muligheder, det giver
for jeres klub, så I sammen kan vælge, hvad I har
interesse og behov for.
NB! Dette emner kræver internetforbindelse, og
deltagerne bedes så vidt muligt medbringe bærbare computer, tablets eller lignende.

Mangler I et projekt eller et nyt projekt?
Få hjælp til idéer, bliv inspireret af andres
eksempler og få eventuelt mere viden om
støttemuligheder, hvordan I vægter en god
ansøgning, og hvad I fx kan samle midler
ind til. Kender I til Shelterboxe og Water
Survival Boxe, som siden år 2000 har ydet
hjælp til katastroferamte områder i hele
verden?

Hvad kan vi hjælpe jer med?
Vi kan sammen skræddersy en debataften
og/eller workshop, hvor I selv har indflydelse
på emnet. Det kunne også være en opsamling på et af de øvrige emner, hvor I har
behov for endnu en aften for at sikre implementeringen og eksekveringen af de mål og
målsætninger, I ønsker.

