Guvernørens månedsbrev for marts
Donering af bidrag til Shelterbox
Vi har i Rotary over tid indskudt, så der har
været et beredskabslager af bokse. Men 2015
har været et år med mange katastrofer og lageret er tømt. Der er derfor et akut behov for flere
shelterbokse.

En shelterboks koster knapt 6000 kr. og jeg
beder alle rotarianere i distriktet, enten personligt eller klubvis, om at overveje et bidrag
til indkøb af Shelterbokse. Bidrag kan indbetales til Rotary Danmarks Hjælpefond via rotary.dk, som herefter videresender det samlede
beløb.
Da det haster, må I gerne indbetale senest
1.5.2016.
Mange hilsner
Marianne Løje DG 1480

PR udvalg / at klubben inviterer
til et åbent Rotary møde
Kort fortalt, så har Shelterbox brugt alt, hvad
man har kunnet skaffe primært til Syriske flygtningelejre og genopbygningen af Nepal. Med
udgangen af 2015 havde Shelterbox helt ekstraordinært bistået godt 68.000 mennesker.
Men behovet for shelterbokse er ikke blevet
mindre i 2016, og senest har tyfonen Winston,
som 22. februar ramte i Fiji med en Cat. 4
storm, efterladt 120.000 personer uden hjem
på Fiji Øerne. Landet er næsten helt ødelagt.
Som en ekstra udfordring har et rigtig grimt
jordskælv forleden ødelagt store dele af Indonesien, og her er der igen brug for hjælp. Ved
siden af ovennævnte er behovene i Syrien og
Grækenland
lige
så
akutte
i
2016.

I sidste månedsbrev blev det omtalt, at distriktets
PR udvalg ville sende en opfordring til klubberne
om at markere
Rotarys fødselsdag d.
23.2. som
f.eks. at invitere til et
åbent Rotary
møde, og der
var en ide til
handlingsplanen for klubberne. Alle klubber har en relativ lang
planlægnings horisont og derfor var udsendelsen
nok for kort.
Men det kan stadig opfordres at arrangere et åbent
Rotary møde, inden udgangen af Rotary året, og
bruge den udsendte handlingsskabelon som idegrundlag. Det vil åbne lidt op for viden om Rotary
og vores aktiviteter.

Alene behovet på Fiji, vurderes til 2000 bokse.
I den forbindelse er Rotary i Danmark blevet
kontaktet for hjælp til indkøb af flere shelterbokse.

På distriktsplan har der været oplæg til at lave et
PR–membership seminar, som desværre to gange
har måttet aflyses, da der ikke var nok tilslutning.
Dette finder vi fra PR udvalget yderst beklageligt,
men vi må erkende at der er begrænset tid i klubberne hvilket nødvendiggør prioritering. Men det er
vores opfattelse at det er nødvendigt at satse på PR
for at kunne opfylde distriktets målsætning med
medlemstilgang.
Den 15. februar var jeg til et møde i Køge Rotary
Klub, hvor der var foredrag af Helle DegnAndersen fra Foreningen Børns voksenvenner, en
frivillig forening som
arbejder med at støtte
sårbare børn. Klubben
donerede 5.000 kr. til
deres arbejde og det vil
man give en omtale om
i den lokale presse.
Klik for link til foreningen Pointen vedrørende PR
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Distriktskonference
er vel overstået
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Se Ravis tale ved
assembly 2015

er at der skal kunne fortælles en historie, som andre folk har
lyst til at læse, men der er masser af historier at fortælle fra
klublivet, vi skal bare huske det.
Reinhard Sværke, AG samt PR medlem

Arbejdet som AG
Jeg kom lidt hurtigt ind som AG for minidistrikt 3, da min
forgænger måtte stoppe af private årsager, men inden for Rotary er der godt styr på organisationen og der forefindes dokumentation på næsten alt – herunder en ”stillings beskrivelse”
som AG, som gør det rimeligt overskueligt.
Rotary er en verdensorganisation, men derfra at besøge andre
klubber er ikke altid lige for, det er ikke specielt ofte vi ser
gæster, eller vi besøger andre klubber. Som AG har det været
en fornøjelse at besøge alle 6 klubber i minidistriktet, det er
nemt at komme i dialog, og det er spændende at opleve de
forskelle der er klubberne imellem. Jeg kan opfordre til at I
prøver møder hos nabo klubberne.

En kommende opgave i mini distrikt 3 er, at arrangere intercity møder, her er der d. 25. april møde med Inger Støjberg fra
venstre, der kan være 110 deltagere, og der burde være en vis
interesse for dette.

Specielle tilbud kun til Rotarianere
Vi vil gerne minde om alle de gode tilbud, som Rotary Global
Rewards har at tilbyde dig. Du har mulighed for at købe
rejser, flybilletter, hotelophold, middage, teaterforestillinger,
service og meget meget mere over hele verden.

Som noget helt nyt kan medlemmer af Rotary- og Roteract
tilbydes rabatter fra din virksomhed. Kom med tilbud til Rotarianere i dit lokalområde, i dit distrikt eller over hele verden.
Hvordan gør du det?

Log ind på ”My Rotary”

Under afsnittet ”Tilføj dit eget tilbud” går du ned i
bunden og trykker på ”opret dit eget tilbud”

Over alle tilbuddene står der ”Create a new offer” tryk
her

Så skal du blot indsætte dit firmanavn og udfylde de
blanke felter

Slut af med at trykke på knappen ”Save” i bunden

logo i jpg eller png format

Husk at beskrive det tilbud, som du udbyder med instruktioner for, hvordan kunderne får adgang til det

Hvis du får brug for hjælp, kan du finde en guide i
FAQ & HJÆLP sektionen til højre.
Vi håber, at rigtig mange Rotarianer vil finde, at dette er en
mulighed for gratis markedsføring i ind- og udland.

Med venlig hilsen
Annette Hansen
Chair Rotary Global Rewards

