
Guvernørens Månedsbrev

Sønderborg, den 17. november 2019

Kære Rotarianer

Først af alt skal der lyde en stor TAK til de klubber der påtog sig at arrangere ’Guvernør-
Intercity-Besøg’. Det blev til nogle dejlige møder der spændte vidt fra Direktøren for Vejle 
Boldklub, Henrik Tønder, til Politidirektør Arne Gram, Jens Odgaard fra Life Shelter, 
gruppediskussion og til Whisky-smagning med Lars Gregersen.
Det var nogle rigtig gode aftener for mig, og jeg glædede mig over at være sammen med 
Rotarianere omkring spændende oplevelser.

Der har i distriktet været afslutning på efterårets Rotary Leadership Institute, og hermed et 
tillykke til de nye ambassadører som nu kan kalde sig RLI’ere. Også RYLA og Distriktets 
Foundationmøde blev afviklet med stor succes. Tak til de engagerede og entusiatiske teams.

Polio får 1.000.000 kr. Polio tilfældene er desværre steget i Pakistan, men vi er stadig tæt på at 
komme denne frygtede sygdom til livs. I øjeblikket er der en ekstraordinær mulighed, hvor 
donationer kan fordobles både i Rotary Foundation og Bill & Melinda Gates Fonden. Et tilskud 
kan således mangedobles, og i denne forbindelse har de 5 distrikter i Danmark, valgt 
ekstraordinært, at yde et tilskud på 5.200 US dollars pr. distrikt. Disse midler kommer fra vores 
kassebeholdning i Foundation og tages således ikke af de midler som der gives tilskud fra. 
Derimod tages de at de midler, som mod forventning i tidligere år, ikke er blevet aktiveret, som 
en følge af, at projekterne ikke er blevet til noget. Disse midler går tilbage i vores egen kasse og
det er dem som vi har benyttet i dette ekstraordinære tilfælde. Samlet betyder det, at Rotary i 
Danmark har kunnet yde en donation på ikke mindre en 1.000.000 kr. – Tænk hvor mange 
vacciner og hvor mange børn, det kommer til gode. 
Der er så meget vi kan være stolte af i Rotary – bland andet dette!!

Jeg vil her atter minde om, at der nu kan melde sig kandidater til distriktets kommende 
guvernørposter. Det er for Rotaryåret 2021-22 og 2022-23. Ansøgninger og henvendelser skal 
sendes til PastGuvernør Lars. Jeg vedhæfter opfordringen til dette månedsbrev.

Med venlig hilsen
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