
The Rotary Foundation 

Den 1. december er det Giving Tuesday med en særlig opfordring til at donere til Foundation. 

Man behøver ikke kun at give den dato, man kan give til vores Foundation hver dag, hver uge, hver 

måned, men man kan også samle ens donation til den 1. december hvert år. 

Hvorfor samler man ikke sine donationer, f.eks. dem man giver til alle de velgørende 

organisationer som indsamler hvert år. Giv dem til Rotary Danmarks Hjælpefond, øremærket TRF, 

og få skattefradrag, det er der ikke noget odiøst i, og så hjælper man også RDH så vores egne 

danske found kan forsætte til gavn for os alle. 

The Rotary Foundations Board of Trustees har et mål at TRF skal have en formue på 2.025.000.000 

i år 2025, så derfor skal vi Rotarianer og andre giver en donation, så vi sammen kan nå målet. 

Det kan gøres på mange måder: Klubberne kan lægge et fast beløb i deres budgetter hvert år. 

Medlemmerne giver i dag over deres kontingent 150 kr., men der er lang vej endnu. 

 

Alle årlige fondsbidrag tæller med i følgende anerkendelsesmuligheder: 

Every Rotarian Every Year, er, når klub giver100 $ pr. medlem eller mere, og alle medlemmerne 

der betaler kontingent giver 25 $ om året. 

Rotary Foundation Sustaining Member, er når du giver $ 100 eller mere om et år. 

Paul Harris Fellow, er når du giver $ 1.000 eller mere i din levetid. 

Paul Harris Society, er når du vælger at give $ 1.000 eller mere årligt. 

Major Donor, er når du giver fra 10.000 til 250.000 $ level 1 – 4. 

Arch Klumph Society, er når du giver fra 250.000 $ og op, der er intet loft. 

  

Jeg har gjort det sådan at de projekter vi i Brønshøj Rotary Klub har, deltager jeg i med et beløb 

som passer til projektet, og som gør projektet muligt. Det er altid Global Grant projekter, og vi har 

Sri Lanka som vores foretrukne samarbejdspartner, det har igennem årene resulteret i ikke mindre 

end 15 Matching Grants og Global Grants. 

Mine indskud til de forskellige projekter og End Polio Now har resulteret i at jeg i dag er Major 

Donor Level 4.  

Alle kan deltage, på hvert sit niveau, men kom i gang hellere i dag en i morgen. Der er skatte- 

fradrag op til 16.500,- hvis man ønsker at give mere, ja, så har ens hustru/partner også fradrag. 

 

PDG Helge Andersen 

Brønshøj Rotary Klub 


