
Formanden for Medlemsudviklingen og medlemsuddannelserne 
Det er distriktets mål, at koordinatoren   
 identificerer områder, hvor der er behov for en styrkelse af medlemsudviklingen tilpasset 

klubben/områdets kultur og muligheder   
 arrangerer seminarer og uddannelser, der understøtter en positiv medlemsudvikling og 

medlemspleje (som udgangspunkt to årlige ”Ny i Rotary” og et årligt ”Klubudviklingsforløb”)  
 videre- og nyudvikler aktuelle uddannelser/seminarer som kan tilbydes klubbernes medlemmer 
 
Koordinator for medlemsudviklingen udpeges af Guvernørgruppen efter stillingsopslag. 
Funktionsperioden er 3 år. 
 
Primære opgaver:   
 fokusere på klubudviklingen, og herved   
 øge netto-antallet af medlemmer i distriktet jf. målsætningerne i strategi- og handlingsplanen 
 forøge antallet af Rotaract-klubber  
 sikre, at aktiviteter og virkemidler/værktøj til støtte for styring af medlemsudviklingen i 

klubberne udbredes og gennemføres 
 forsøge at sikre/støtte klubberne i en mangfoldighed i deres rekruttering af nye medlemmer, 

herunder fokus på alder, køn, erhverv (fleksibel klassifikation), sprog, etnicitet, interesser og 
livssyn.   

  
Klubudvikling   
Det årlige klubudviklingsforløb har fokus på klubbernes arbejde med en flerårig udviklingsplan og 
implementering af samme, herundermedlemshvervning og medlemsfastholdelse. 
Afviklingstidspunkt og indhold koordineres med Distriktstræneren. 
 
Etablering af nye klubber 
Medlemsudvalget, guvernørgruppen samt AG-teamet skal udvikle og implementere en plan for 
etablering af nye klubber i distriktet ved at   
 identificere områder uden Rotary klubber med et befolkningsunderlag, der vil kunne bære en 

ny klub   
 identificere områder, hvor yderligere klubber kan oprettes, uden negative virkninger for de 

bestående klubber (f.eks. morgenklubber) 
 medvirke ved organisering og etablering af nye klubber, f.eks. gennem fokus på satellitklubber 

og andre klubformer og formater.  
 
Ny i Rotary   
Ny i Rotary er et informationsseminar, der tilbydes alle (i de seneste 12 måneder før et seminar) 
nyoptagne medlemmer. Afviklingstidspunkt og indhold koordineres med Distriktstræneren. 
 
Det tilstræbes at udbyde 2 kurser årligt, fordelt med 1 forår og 1 efterår, således at der kan tilbydes 
en aften i både det østjyske og det vestjyske både forår og efterår. Det bliver herved muligt ved 
hver optagelse at oplyse en dato for Ny i Rotary, i såvel øst som vest, indenfor ½ år efter 
optagelsen. 
 


