Attraktive klubber eller...
Nu skal det være slut med bare at snakke om
problemet - nu skal vi for alvor gøre noget ved
det.

Antallet af medlemmer i vores distrikt falder hurtigt.
Specielt er vi ikke gode til at fastholde de nye og lidt ældre medlemmer - vi er ganske enkelt ikke så attraktive,
at medlemmerne har lyst til at forblive i klubberne. Vi
skal derfor vise rettidig omhu ved at vende lidt forborgne klubber til nytænkende og attraktive klubber. Vi skal
sælge os selv - ikke ved at gøre som vi plejer, men ved at
tænke nye tanker og skabe nye muligheder.
Vores vigtigste prioritet må derfor være
• at fastholde de ressourcestærke medlemmer ved at
gøre os mere attraktive,
• at skabe grobund for, at yngre erhvervsaktive af begge
køn har lyst til at være medlem af Rotary, og
• at synliggøre os i samfundet
På dette års PETS og Instruktionsmøde vil vi fortælle
om de nye muligheder, klubberne har fået for at forny
sig, for at lave nye former for medlemskab, end dem, vi
kender idag, for at ændre mødeformen, for at oprette
nye klubber eller satellitklubber og om alle de andre
tiltag, der kan bringe vores klubliv frem til det 21. århundrede.
Vi vil sammen drøfte muligheder og dele ideer og “Best
Practice”. I vil osse få mulighed for at udvide jeres netværk til gavn for arbejdet i klubben i de kommende år.

PETS lørdag d. 16. marts
Roskilde Gymnasium,
Bondetinget 1, Roskilde

Det, vi starter på PETS, fortsætter vi med at udbygge i
distriktets seminarer, aktiviteter og mange af de intercitymøder, der planlægges i minidistrikterne. Distriktets
vigtigste opgave består i at støtte klubberne - kontakt
os - brug os!
Der er mange eksempler på, at manglende klubudvikling, på sigt fører til klubafvikling.
Distriktets væsentligste opgave er som sagt at støtte
klubberne. Distriktet kan ikke bestemme, hvordan klubberne skal indrette sig. Det bestemmer klubberne selv de er i vid udstrækning autonome. Det er derfor helt op
til jeres klubber at vælge, om I vil udvikle eller afvikle.
Vil det ikke være en tilfredsstillelse at være med til at
vende afvikling til udvikling og dermed vise vejen for
kommende bestyrelser?
Rotary har meget at byde på - lad os derfor SAMMEN
udnytte mulighederne.
SAMMEN STÅR VI STÆRKERE
Jeg ser frem til at byde jer velkommen til
årets PETS og Instruktionsmøde!

Steffen Wied
Distriktsguvernør 2019-20

Distrikt 1480

Program PETS 2019
Plenum, Kantinen. Alle deltager.
08.15-09.00
Registrering, morgenmad
09.00-09.05
Velkomst. Hør om Roskilde Gymnasium.
Danmarks ældste Gymnasium.
Rektor Henrik Nevers
09.05-09.10
Sang
09.10-09.45
Attraktive klubber?! Nu er det slut med bare at snakke
- nu skal vi for alvor gøre noget ved det.
Hvad gør Rotary International? Og distriktet?
Distriktsguvernør Elect Steffen Wied.
09.45-10.00
Attraktive klubber er en forudsætning for Rotary’s
overlevelse. Og det er faktisk ikke så svært.
Jens-Erik Rasmussen, Assembly training leader
10.00-10.15
Medlemsudvikling og udvikling af klubberne er en forudsætning for skabelsen af attraktive klubber.
Lena J Mjerskaug, Coordinator, Zone 16
10.15-10.30
PR, medlemsudvikling og attraktive klubber går hånd
i hånd. Hvordan få vi skabt den nødvendige synlighed
sammen?
Annette Hansen
11.00-12.30
OBLIGATORISKE WORKSHOPS
(Gruppelokaler, 1. sal)
A. Attraktive Klubber
Præsident Elect
B. Medlemsudvikling og Attraktive Klubber
Formænd for klubbernes Medlemsudvalg
C. PR og Attraktive Klubber
Formænd for klubbernes PR-udvalg
D. Protection Officers’ ansvar og opgaver
Klubbernes Protection Officers
E. Sekretærens ansvar og opgaver
Klubbernes sekretærer
F. Kasserens ansvar og opgaver
Klubbernes kasserere
12.30-13.15
Frokost og networking
Kantinen, alle
Præsident Elect’erne spiser sammen med respektive
AG. Borde er reserveret og afmærket.

13.15-14.15
VALGFRIE WORKSHOPS
(Gruppelokaler, 1. sal)
Workshop 1. og 2. har i princippet samme indhold som
formiddagens workshops B. og C, men indholdet er
tilpasset den lidt kortere tid og nye deltagere.
1. Medlemsudvikling og Attraktive Klubber
2. PR og Attraktive Klubber
3. SoMe - Kickstart dine kanaler
4. Erhvervsnetværk og lokalsamfund
5. The Rotary Foundation: “Det gode Projekt”
13.15-15.15
Formiddagens workshops D, E, og F fortsætter
Deltagerne er velkomne i Plenum efter afsluttet work
shop.
14.15-14.45
Kaffe
Kantinen, alle
PLENUM:
14.45-15.30
Debat om dagens tema, Attraktive Klubber, samt andre
emner, som måtte blive rejst af deltagerne.
Panel bestående af Jens-Erik Rasmussen,
Lena Mjerskaug, Karin Lund-Frank, Annette Hansen.
Moderator: Steffen Wied
15.30-15.40
“Årets Klub”
Hør om det nye initiativ, Årets Klub.
Årets Klub vil modtage en vandrepokal og kr. 5.000 til
anvendelse/tilskud til et projekt efter klubbens
eget valg.
Reinhard Sværke
15.40-15.55
Hvem er ROTEX?
Rotex 1480 er en organisation, der består af
hjemvendte udvekslingsstudenter, som har
været udsendt af klubber i vores distrikt.
Det er nogle dejlige, energiske unge mennesker, der gerne vil være med til at gøre en
forskel.
Laura Hildebrand,
Præsident for ROTEX 1480
15.55-16.05
Godkendelse af budget for Rotary året 2019/2020
PDG Marianne Løje
16.05-16.20
Godkendelse af organisations ændring
i Rotary Danmark.
DG Gudde Sødergren
16.20-16.30
Afslutning og ‘Tak for i dag’.
DGE Steffen Wied

Workshops PETS 2019
Her får I viden, I kan bruge både i Rotaryarbejdet og i
erhvervsøjemed.

VALGFRIE WORKSHOPS
(EFTER FROKOST):

OBLIGATORISKE WORKSHOPS
(FØR FROKOST):

1. Medlemsudvikling og attraktive klubber
Denne workshop har i princippet samme indhold som
formiddagens workshop B, men indholdet er
tilpasset den lidt kortere tid og nye deltagere.
Lena Mjerskaug

A. Attraktive Klubber
Hvad skal der til for at vores klubber kan
blive attraktive?
Præsident Elect’erne kommer med deres
bud.
Efterfølgende indlæg og debat v. Jens Erik
Rasmussen.
Elect’erne sidder områdevis, således at der
kan “summes” med respektive AG’ere.
Poul-Erik Almsøe, Steffen Wied,
Jens Erik Rasmussen
B. Medlemsudvikling og attraktive klubber
Vi beskæftiger os med medlemsfastholdelse
og -rekruttering og betydningen for Rotary’s
fremtid.
Hvad er det, der gør, at attraktive klubber
kan fastholde medlemmerne og rekruttere
nye. Hvis I vil gøre jeres klub attraktiv,
må I tænke ud af boksen - være utraditionelle - afvige fra det kendte - lave anderledes
møder - bryde mønstrene og vanerne - lave
andre former for medlemskaber (corporate,
family etc) - for bare at nævne nogle af de
mange muligheder, vi har.
Lena Mjerskaug
C. PR og attraktive klubber
Om PR’s betydning for synliggørelse af den
enkelte klub og Rotary i en tid med faldende
medlemstal.
Hvordan understøtter PR medlemsudvalgets arbejde?
Vi taler også om branding, og om hvor og
hvordan man kommer ud med sit budskab,
så andre får lyst til at høre mere og være
med.
Endelig tager vi fat i de Sociale Medier
(SoMe) - et attraktivt værktøj i kommunikation og markedsføring. SoMe er vejen frem,
også for Rotary.

2. PR og attraktive klubber
Denne workshop har i princippet samme indhold som
formiddagens workshop C, men indholdet er
tilpasset den lidt kortere tid og nye deltagere.
Karin Lund-Frank og Annette Hansen
3. SoMe - Kickstart dine kanaler
Denne workshop henvender sig til dem, der gerne
vil lære at bruge SoMe som værktøj for klubberne og
udnytte de muligheder, de byder på. Gennemføres som
teori og praksis med øvelser på nettet.
Medbring selv laptop/IPad/SmartPhone, der
kan tilsluttes gymnasiets WiFi netværk.
Mediebureauet “Distract”
4. Erhvervsnetværk og lokalsamfund
Med udgangspunkt i erfaringerne fra Roskilde Rotary
Erhverv besvares spørgsmål som: Hvad kan man bruge
netværket til? Hvilken betydning har det for klubberne? Hvordan starter man et erhvervsnetværk, og
hvordan bliver det en succes?
Torben Hviid Rasmussen, Poul-Erik Almsøe og Claus
Fertin
5. The Rotary Foundation: “Det gode Projekt”
Få ideer til “det gode projekt” og mulighederne for økonomiske tilskud hertil. Workshoppen afdækker bl.a.:
Hvad er The Rotary Foundation og Rotary Danmarks
Hjælpefond? Hvad er er godt projekt (oplæg fra deltagerne)? Hvordan griber man det an? Hvorfor medvirker projekter til at gøre en klub mere attraktiv?
Karsten Sørensen, Peter Chr. Juhlsgaard Jepsen og
Ulla Koch.

Karin Lund-Frank,
Ability House Kommunikations-strategier.
Coordinator, Zone 16
Thorbjørn Christensen, Jonas Dedenroth,
Mediebureauet “Distract”

Roskilde Gymnasium

Workshops PETS 2019
OBLIGATORISKE WORKSHOPS FOR PO,
SEKRETÆRER OG KASSERERE
KL. 11.00 - 15.15
D. Protection Officers’ (PO) ansvar og opgaver
Hvorfor er det vigtigt, at vi passer ordentligt på de unge
mennesker, vi får ansvaret for? Hvad er PO ansvar og
opgaver? Og meget mere, som er godt at vide, når man
arbejder med unge fra fremmede lande og kulturer.
Deltagelse er obligatorisk for alle PO - også selv om
man deltog sidste år. Der sker hele tiden nye ting på
området.
PO kan IKKE vælge valgfrie workshops - desværre.
Kim Skourup, District Counselor
Lise Bennike, District Protection Officer

E. Sekretærens ansvar og opgaver
Oplægsholder er ‘Mr. Rotary’ i Danmark.
Han deler kompetent sin store viden med
jer og gør det så meget nemmere at varetage
sekretæropgaven.
Klubsekretærer kan IKKE vælge valgfrie
workshops - desværre.
Sekretariatsleder Asbjørn Isaksen,
Rotary Danmark
F. Kasserens ansvar og opgaver
Just Hartoft har gennem flere år undervist
distriktets kasserere og derigennem gjort en
vanskelig og tidskrævende opgave både nem
og overskuelig
Klubkasserere kan IKKE vælge valgfrie
workshops - desværre.
Just Hartoft, Distrikt 1470

TILMELDING
PETS møde lørdag d. 16. marts 2019
Deadline for tilmelding: d. 1. marts 2019
Prisen for at deltage i PETS mødet er gratis for 2 af klubbens medlemmer. Herefter er prisen 350 kr. pr. deltager incl. frokost.
Tilmelding sker på Distriktets hjemmeside.
Hvis dit navn ikke allerede er anført på listen, går du ned forneden på siden og anfører
dit medlemsnummer. Kontroller, at du står som tilmeldt og tryk på tilføj. Slut af med at
”gem ændringer”. Som vanlig. Herefter går du ned forneden og anfører dit medlemsnr.

Distrikt 1480

