
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære Rotarianer. 

Hermed fremsendes invitation til årets Distrikts- 

konference samt Årsmøde i Distrikt 1480. 

Lørdag den 3. oktober 2020 

EMMAUS – Galleri- og Kursuscenter 

Højskolevej 9, 4690 Haslev. 

Rotary blev grundlagt på principper, som også i dag står i 

centrum for organisationen. Principperne gengiver vores 

kerneværdier: Hæderlighed, forskellighed, service, leder- 

skab og kammeratskab. 

Rotary er ikke blot en klub du træder ind i og bliver med- 

lem af. Det er en invitation til uendelige muligheder, for at 

gå ad nye veje i et tæt fællesskab med andre. 

Rotary betyder noget forskelligt i forskellige dele af ver- 

den, men vi er alle forenet via vores kerneværdier og fire- 

punktsprøven. Rotary ændrer sig måske, men vores kerne- 

værdier forbliver konstante. 

Vi glæder os til at se jer. 
 
 
 

 
Københavns ZOO Museumsdirektør Faxe Kommune 
CEO Jørgen Nielsen PHD Jesper Milan Borgmester Ole Vive 

 

Desværre har udviklingen i Corona medført, at vi har 

været nødsaget til at begrænse deltagerantallet til 100 

deltagere. Derfor gælder først til mølle-princippet. 

Der er desuagtet lagt op til en spændende, interessant og 

på mange måder lærerig dag, hvor du bl.a. får lejlighed til 

at møde masser af andre rotarianere fra distriktet, som 

også vil være en del af teamet i 2020/2021. 

Deadline for tilmelding: 18. september 2020. 

Gå blot ind i din kalender og tilmeld dig til endnu en 

spændende Distriktskonference og Årsmøde. 

Alle klubberne har via kontingentet betalt for 2 deltagere 

til Distriktskonferencen og Årsmødet. 

Prisen for deltagelse udover de to gratis deltagere fra 

klubberne til Distriktskonferencen og Årsmødet er kr. 

400,00 pr. person. 

På grund af den seneste udvikling i Corona er der i år ikke 

nogen aftenfest. Ledsageturen er af samme årsag ligele- 

des droppet. Eventuelle ledsagere deltager derfor i hele 

arrangementet. 

Vi ser hen til, at vi på trods af de noget ændrede forhold 

alligevel vil opleve en festlig, fornøjelig og ikke mindst 

lærerig dag i Rotary regi. 

DG Per Nøddebo Nielsen 

 
 
 
 
 
 
 

 

SYNLIGHED-INSPIRATION-NÆRVÆR-FUN 



 
 

Synlighed – Inspiration – Nærvær - Fun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program for Distriktskonference og Årsmøde 
 

 
Tid: Lørdag den 3. oktober 2020. 

Sted: EMMAUS – Galleri- & Kursuscenter, Højskolevej 9, 4690 Haslev. 
 
 
 
 
 

08:00 – 08:50 Ankomst, registrering og morgenbuffet. 

09:00 – 09:05 Sang. 
09:05 – 09:15 Åbning af Distriktskonferencen, v/Distriktsguvernør Per Nøddebo Nielsen. 

09:15 – 09:30 Ungdomsambassadør Helle Bjerregaard Andresen 

09:30 – 09:40 Velkommen til Faxe Kommune v/ borgmester Ole Vive. 

09:40 – 09:45 Velkommen til EMMAUS v/Grethe Olsen. 

09:45 – 10:15 Hilsen fra Verdenspræsident Holger Knaack. 

10:15 – 10:25 Hilsen fra Distrikt 1470 v/Distriktsguvernør Peder Jon Andersen. 

10:25 – 10:45 Pause med kaffe/the/vand/frugt 
10:45 – 12:00 Foredrag af ZOO direktør, CEO Jørgen Nielsen. Markant lønsom vækst. 

12:00 – 13:00 Frokostbuffet spisesalen. 

13:00 – 13:10 Shelterbox v/bestyrelsesmedlem og ambassadør Marianne Elholm. 
 

13:10 – 13:20 Rotary Danmarks Hjælpefond v/næstformand Ulla Winther Koch. 

13:20 – 13:30 Nyt fra Council on Legislation v/vores nye COL repræsentant, Viceguvernør Gudde 
Södergren. 

13.30 – 14:45 Historien om Faxe Kalkbrud v/museumsdirektør Jesper Milàn. 

14:45 – 15:00 Pause med kaffe/the/vand/frugt. 

15:00 – 17:00 Årsmøde med særskilt dagsorden. 

17:00 – 17:30 Afslutning og tak for i dag. 



 

 

Synlighed – Inspiration – Nærvær - Fun 
 
 
 

 

 
Indkaldelse til Årsmøde i Rotary Distrikt 1480. 

5. september 2020 

 

Tid: Lørdag den 3. oktober 2020, kl. 15.00 – 17.00, i forbindelse med årets 

Distriktskonference 2020. 

Sted: EMMAUS-Galleri- og Kursuscenter, Højskolevej 9, 4690 Haslev. 
 
 
 

Pkt. Indhold: 

1. Velkomst og valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Beretning for Rotary-året 2019/2020 v/ Gudde Södergren, 

Immediate Past District Governor, IPDG, Maribo-Rødby Rotary 

Klub. 

5. Fremlæggelse af regnskab for Rotary-året 2019/2020 

v/Distriktskasserer Hanne Clemmensen Knörr, Roskilde Rotary 

Klub. Regnskabet vil blive udsendt, jvf. vedtægterne. 

6. Orientering om regnskaber fra Rotary Danmark (RD), Rotary 

Danmarks Ungdomsudveksling (RDU) og Rotary Danmarks 

Hjælpefond (RDH) v/Distriktskasserer Hanne Clemmensen Knörr. 

7. Præsentation af District Governor Elect, (DGE), Reinhard Sværke- 

Jessen, Haslev Rotary Klub. 

8. Præsentation af District Governor Nominee, (DGN), Annette 

Hansen, Roskilde Østre Rotary Klub. 

9. Behandling af forslag og indstilling fra Rotary Danmark om 

sproglige ændringer og brug af valgmandsprincippet i forbindelse 

med afstemning om Rotary Danmarks vedtægter, v/IPDG Gudde 

Södergren og formand for Finanskomiteen Marianne Løje. 
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Synlighed – Inspiration – Nærvær - Fun  
 
 
 

 
5. september 2020 

 

10. Godkendelse af vedtægtsændringer i Distrikt 1480, der tilgodeser 

de nye vedtægtsændringer i Rotary Danmark v/IPDG Gudde 

Södergren og formand for Finanskomiteen Marianne Løje. 

11. Behandling af indkomne forslag fra distriktsledelsen og klubberne. 

12. Valg af revisorer. 

13. Eventuelt. 

 
 

Forslag, som klubberne ønsker behandlet på Årsmødet, skal være 

Guvernøren i hænde senest 4 uger inden endelig afholdelse, det vil sige den 

4. september 2020. 

Endelig dagsorden med bilag samt forslag, der skal behandles på Årsmødet, 

udsendes senest 14 dage før Årsmødet. 

Reserver allerede nu lørdag den 3. oktober 2020 til årets Rotary 

arrangement i Distrikt 1480. Her kan du se hen til en spændende og 

oplevelsesrig dag sammen med områdets andre rotarianere. Der vil blandt 

andet være nogle meget spændende foredragsholdere. 

Særskilt invitation med detaljeret program om Distriktskonference og 

Årsmøde forventes udsendt i uge 37. 

Vær dog opmærksom på, at grundet reglerne om forsamlingsforbud må 

der maksimalt p.t. deltage 100 personer i arrangementet. Derfor gælder 

først til mølle-princippet. 

Mange Rotary hilsener 

Per Nøddebo Nielsen 

Distriktsguvernør Distrikt 1480 

2020/2021. 
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Corona retningslinjer sommeren 2020. 
 

 

Kære GÆST. 

Velkommen på Emmaus. 

Vi ønsker, at du skal være rask under hele opholdet på Emmaus, og når du kommer hjem igen. 

For at undgå smitte med Corona virus har vi flg. retningslinjer: 

• GÆSTER skal holde god afstand til andre gæster, undlade kram og håndtryk. Smil og 

venlighed rækker langt. 

• GÆSTER skal have en god hånd hygiejne og benytte afspritning og håndvask. Der er 

afspritningsmuligheder i alle lokaler. 

• GÆSTER skal holde samme plads i hele kursusperioden i foredragssalen OG spisesalen. 

• GÆSTER må IKKE få besøg udefra eller selv besøge venner og familie under kurset. Det 

vil udsætte andre deltagere for unødig smitterisiko, og vanskeliggøre et evt behov for 

opsporing af smittekæder. 

Er du så uheldig at blive syg under dit ophold, så bliv på værelset og ring på tlf nr 2360 4722, 

så kommer personalet og hjælper dig. Der er indkøbt særlige værnemidler, så vi kan hjælpe 

uden at bringe smitte videre. 

Har du spørgsmål omkring Corona retningslinjer, så kontakt Grethe Olsen på tlf 2360 4722 eller på 

kontoret i dagtimerne. 

GENERELT 

• Emmaus modtager IKKE gæster, der er syge ved ankomst ELLER gæster, hvor der er 

Corona udbrud i hjemmet. 

• Alle værelser gøres ekstra grundigt rent efter brug. 

• Personalet gør dagligt ekstra rent i fælleslokaler, toiletter, gelændere og dørhåndtag. Der 

anvendes særligt godkendt Covid 19 rengøringsmidler. 

• Stole, sangbøger, borde, salt og peberbøsser etc bliver vasket af/sprittet af efter hvert hold. 

• Afstandskrav, herunder opstilling af borde og stole, følger myndighedernes retningslinjer. 

Hvor der normalt sidder 12 ved bordet, er det nu kun 8. I foredragssalen er stolene stillet op i 

rækker uden borde. 

• Der er særlige retningslinjer for de ansatte omkring sygdom og udrejse. Det omfatter også 

deres familie. Er der den mindste mistanke om, at en eller flere af de ansatte kan have været 

udsat for smitte, bliver de hjemme, indtil der er en negativ test. 

• Vi serverer mad på buffet, men flere retter vil være er portionsanrettede. Køkkenpersonale 

hjælper i særlige tilfælde med at øse op. 

• Salg af drikkevarer foregår i buffetrummet op til spisesalen, så der er plads til at holde 

afstand. 

 
Med venlig hilsen fra personale og Grethe Olsen 


