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Overskrift: Corporate Membership 

 

Nye muligheder for at optage medlemmer i Rotary 

Rotary International har åbnet op for, at der nu kan optages nye medlemmer gennem et 

personligt selskabsmedlemskab – det såkaldte Corporate Membership. 

Det skal fastslås meget tydeligt, at de nye muligheder ikke åbner op for at virksomheder kan 

opnå medlemskab af en Rotary Klub - kun personer kan blive medlem af en Rotary Klub. 

En Rotary Klub kan – ifølge de nye regler - optage medlemmer fra en virksomhed (forretning, 

selskab, håndværkervirksomhed, non profit organisation eller offentlig virksomhed (kommunal -, 

regional- eller statslig myndighed). 

Ved at udnytte denne mulighed, er det muligt at 

➢ øge antallet af klubmedlemmer, 

➢ udvide netværket, 

➢ markant øge synligheden i lokalsamfundet, 

➢ styrke tilstedeværelsen af ressourcer til serviceydelser i lokalsamfundet og 

➢ styrke mulighederne for at etablere større eller mindre projekter. 

 

Hvilke fordele er der for selskabet og selskabets medlem af Rotary: 
 

➢ Der kan –som stedfortrædere - deltage andre fra virksomheden i klubbens møder, 
➢ Det løfter selskabets image og renomme i samfundet ved at have en person som medlem 

af Rotary, der yder service i det lokale samfund og har påtaget sig et socialt ansvar, 
➢ Tilbyder medlemmet at udvikle og styrke sine professionelle færdigheder såsom 

projektstyring, almindelig træning og offentlig fremtræden,  
➢ Giver adgang til det globale netværk på 1,2 mio. medlemmer og mulighed for – på rejser - 

at besøge klubber world wide og 
➢ Styrke interessen for at tjene andre som medlem i en kultur de fleste vil acceptere. 

 
Opfordring til at blive Corporate Medlem forudsætter, at klubbens DNA er attraktivt for det 
potentielle medlem. Det vil sige, at klublivet og klubbens engagement skal afspejle de ønsker som 
potentielle nye medlemmer har. 
 
Forventningerne, herunder den gavnlige virkning af medlemsskabet, skal beskrives i klubbens 
vedtægter. 
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Det kræver en aftale med medlemmets organisation, som indestår for betaling af kontingentet 
eller yder tilskud til medlemsbetalingen (fuldt besluttet beløb (eksempelvis svarende til 
almindelige medlemmers kontingent) skal indbetales). 
 
Der kan på nuværende tidspunkt oprettes 2 former for Corporate medlemskab.  
 
Model A. Én person (indehaver, medhjælpende hustru, direktør eller medlem af 

ledelsen/direktionen), fra organisationen/selskabet optages som medlem og der betales 

kontingent til klubben, distriktet og Rotary Internationale (RI). 

Herudover kan tilknyttes 1-3 alternative personer (kompagnon, direktør/1 person fra ledelsen eller 

eventuelt medhjælpende hustru), der kan erstatte medlemmet som deltager i klubbens møder – 

antallet skrives ind i vedtægterne og den aftale, der indgås mellem parterne. Der betales ikke 

kontingent for disse medlemmer og de optages ikke på medlemslisten til RI.  

 

Model B. Indtil flere personer (typisk 3-5, men antallet skal fremgå af det afsnit, der skal indføjes i 

klubbens vedtægter og i den aftale, der indgås mellem parterne) kan optages som corporate 

medlemmer. De kan alle deltage i klubbens møder på samme tid. Alle er fuldgyldige medlemmer 

af klubben og er optaget på medlemslisten til RI.  

 

Spørgsmål Model A Model B 

Hvem betaler for medlems-

skabet? 

Medlemmets arbejdsgiver. 

Der opkræves ikke kontingent 

for de alternative 

medlemmer? 

Medlemmernes arbejdsgiver 

betaler en fast pris for 

medlemmerne, der alle kan 

deltage i klubbens møder. 

Hvem er optaget i klubbens 

medlemsdatabase? 

Det primære medlem. Den 

pågældendes medtages på 

medlemslisten til RI. De 

alternative medlemmer 

fremgår ikke af de officielle 

lister – ej heller RI´s lister. 

Alle kontingenter og 

omkostninger er inkluderet i 

den faste pris, hvor alle er 

fuldgyldige medlemmer af 

klubben og fremgår af 

medlemslisten til RI. 

Hvordan vælges et primært 

medlem? 

Det er forskelligt. Nogle 

klubber bruger de normale 

optagelsesbestemmelser. 

Andre har fastsat at 

medlemmet skal arbejde for 

Alle medlemmer underkastes 

sædvanlig godkendelses-

procedure og vil være 

omfattet af den faste pris. 
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en bestemt organisation, som 

klubben har en aftale med. 

Hvilke fordele er der ved den 

valgte model? 

Det primære medlem behøver 

ikke at deltage i alle møde – 

kan i givet faldt erstattes af et 

alternativt medlem.  

Antallet af medlemmer øges 

signifikant og den faste pris 

forenkler medlemsbetalingen. 

Alle medlemmer opnår 

samme fordele. 

  

Forskellen mellem et primært selskabsmedlem og et traditionelt medlem kan beskrives således: 

 

Forhold, hvor der er forskel Primært og alternativt 

medlemsskab 

Traditionelt medlemsskab 

Hvordan vælges og godkendes 

medlemmet? 

Medlemmer skal gennemgå 

samme optagelses- procedure 

som traditionelle medlemmer. 

Der kan vedtages særlige krav, 

som f.eks. at de skal arbejde 

for et selskab, som klubben 

har en aftale med. 

De personer, der foreslås som 

medlemmer af Haslev Rotary 

Klub skal udvise en god 

karakter, integritet og lederskab 

og som har et godt omdømme 

inden for deres virksomhed, 

profession og/eller 

lokalsamfund, og som er villige 

til aktivt at tjene andre i 

lokalsamfundet og/eller 

verdenssamfundet og som 

sætter høje etiske standarder 

som mål.  

Må beklæde embeder? Kun det medlem (primært 

medlem), der er anmeldt på 

medlemslisten til RI kan 

beklæde embeder i klubben – 

og for den sags skyld også i 

distriktet og RI. Alternative 

medlemmer kan ikke 

beklæde sådanne embeder. 

Ja, alle kan beklæde embeder, 

idet de er fuldgyldige 

medlemmer af klubben. 
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Forventes at følge de regler 

for deltagelse i klubmøderne, 

der er gældende?  

Bestemmes af klubben. Bestemmes af klubben. 

Opkrævning af kontingenter? Afhænger af den valgte 

model.  

Ved model A betaler det 

primære medlem kontingent, 

hvis størrelse besluttes af 

klubben. Alternative 

medlemmer opkræves ikke 

kontingent, men kan ved 

deltagelse sammen med det 

primære medlem opkræves 

betaling for f.eks. forplejning. 

Betaler fuldt kontingent til 

klub, distrikt og RI. 

Tæller med i RI´s database og 

dermed i medlemstallet? 

Kun de, der er registreret som 

medlemmer tæller med (ved 

model A kun det primære 

medlem og ved model B alle 

de, der er registreret som 

medlemmer). 

Ja, alle. 

Er stemmeberettiget Kun de medlemmer, der er 

registreret som medlemmer 

på RI´s medlemsliste har 

stemmeret. Alternative 

medlemmer, der deltager i 

stedet for det primære 

medlem har således ikke 

stemmeret. 

Ja, alle. 

 

Hvilke forhold skal vi tage stilling til: 

1. Er vi attraktive for et potentielt medlem (gælder vel i princippet alle nye medlemme). 

2. Hvis vi skal forsøge at gå efter selskabsmedlemmer, vil vi så vælge model 

A. 1 primært medlem med fuldt medlemskab af Haslev RK og eventuelt et alternativt 

medlem uden medlemskab men stedfortræder for det primære medlem eller 

B. 1 Primært medlem + eventuelt et antal alternative medlemmer med fuldt medlemskab 
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og opført på medlemslisten til RI.                                                                                                        

I princippet kan begge modeller benyttes samtidig. Det skal blot fremgå af vedtægterne. 

3. Hvor meget skal det enkelte medlem betale i kontingent – skal kontingentet afvige fra 

klubbens normale kontingent og skal der være varieret kontingent i model B? 

4. Vi skal passe på de nye medlemmer (gælder også almindelige nye medlemmer). De skal 

føle, at de er velkomne. Vi skal sørge for, at andre ”gamle” medlemmer har OBS på de nye 

medlemmer.  

5. Der skal – efter min opfattelse – udpeges en person som følger de nye medlemmer i det 

første ½ til hele år. 

6. Præsidenten skal tage en opfølgende samtale med de nye medlemmer. At det er 

præsidenten, der skal tage denne samtale viser, at vi tager medlemsskabet seriøst. 

7. De beslutninger vi træffer om selskabsmedlemmer, skal indføjes i vedtægterne. 

Det skal bemærkes, at nuværende medlemmer har mulighed for at ændre deres medlemskab fra 

det almindelige medlemskab til et medlemskab via Corporate Membership. 

Haslev Rotary Klub har besluttet i første omgang kun at anvende model A. Det vil sige, at der 

optages 1 nyt (Primært) medlem med mulighed for, at 1-2 andre personer i selskabet kan vikariere 

for medlemmet på møderne. For det primære medlem betales samme kontingent som andre 

medlemmer af klubben. Der laves en aftale med selskabet. 

Forslag til tekst i tilføjelse til klubbens vedtægter: under § 12 tilføjes stk. 1a: Som medlem kan 
endvidere optages et såkaldt corporate medlem fra en virksomhed (ejer, compagnon, direktør eller 
medlem af ledelsen) .  

Pågældende person er fuldgyldigt medlem af Haslev Rotary Klub og optræder på medlemslisten, 
der sendes til Rotary International. Efter aftale med pågældendes selskab (arbejdsgiver) kan der 
udpeges yderligere 1-2  personer (kompagnon, direktør/1 person fra ledelsen eller eventuelt 
medhjælpende hustru), der i givet fald kan være stedfortræder for medlemmet ved møderne. 
Pågældende er ikke medlem af Rotary. 

Det corporate medlem betaler samme kontingent som øvrige medlemmer af Haslev Rotary Klub. 
Medlemmets stedfortræder betaler ikke kontingent. Deltager mere end 1 person fra firmaet 
betales for de ekstra deltagere en gæstepris. 

Der udarbejdes en aftale mellem det pågældende medlem, pågældendes selskab og Haslev Rotary 
Klub med et indhold, der beskriver forholdet mellem parterne. Aftalen skal indeholde navnet på det  
primære medlem og på de alternative medlemmer 
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Haslev Rotary Klub forventer, at pågældende medlem aktivt deltager i klublivet, herunder 
efterlever Rotarys visioner og formål. 

Haslev Rotary Klub sørger for, at pågældende integreres i klubben på en fornuftig måde – 
eksempelvis i form af en mentorordning i ½-1 år. I øvrigt vil klubbens øvrige medlemmer være 
opmærksomme på at pågældende corporate medlem føler sig godt tilpas og inddrages i arbejde og 
det almindelige klubliv (dvs. bl. a. at inddrage pågældende i samtale og øvrige sociale forhold). 

Medlemsskabet er generelt omfattet af klubbens vedægter og bestemmelser gældende for Rotary 
International og The Rotary Foundation. 

Således opfattet og vurderet. 

Spørgsmål om Corporate Membership kan rettes til undertegnede. 

Jørgen Ørum                                                                                                                                                
Haslev Rotary Klub                                                                                                                                      
Mobil: 23 30 99 53                                                                                                                                       
Mail: joor@mail.dk 

 

 


