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DG Marianne Løje 

 

Nye udvekslingsstudenter 

Velkommen til alle nye udvekslingsstudenter fra hele 

verden, som i disse dage ankommer til klubber i distrikt 

1480. Jeg håber, I får et godt år og glæder mig til at se 

jer på distriktskonferencen d. 26.9.2015. 

 

Distriktskonferencen 2015 

Afholdes d. 26.9. kl. 9 – 17 på Comwell Campus Klar-

skovgård i Korsør. Distriktskonferencen har tre moduler, 

en konference, et årsmøde og en aftenfest, man kan 

vælge at deltage i et modul, i to eller i hele distriktskon-

ferencen. 

Invitationer med dagsorden og program ligger nu på 

distriktets hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig. 

Alle er velkomne og vi håber, rigtig mange vil deltage i 

dagens programmer. Frist for tilmelding er 10.9.2015. 

Har du forslag til dagsordenen til årsmødet, skal de sen-

des til undertegnede senest 17 dage før d. 26.9.2015. 

 

Guvernørgruppemøde d. 20.8.2015 

Distriktsrådsmøde d. 26.8.2015, hvor 

zonedirektør Per Høyen kommer på besøg. 

PR- og membershipmøde for nye og nyere medlemmer, 

formænd for medlemsudvalg og PR-udvalgsformænd d. 

10.9.kl. 18 på Smålandshavet. I denne måned er der 

guvernørbesøg i Nakskov-Ravnsborg, Nakskov, Saxkø-

bing, Nykøbing-Vestenskov, Nysted 2010 og Stubbekø-

bing.Mange 

hilsner Marianne Løje DG 1480  
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Distriktskonference 
er vel overstået 

Klik på album for at 
se billederne fra 

konferencen 

Se Ravis tale ved 
assembly 2015 

My Rotary 

Dato: 23.08.2015 

Guvernøren og PR chair Anette Hansen har 
ordet. 
Annette orienterer om Rotary Global Rewards 

  

     

 

Kære Rotarianer 

Nu har Rotary mulighed for at tilbyde dig helt specielle 
fordele, som du ikke kan få andre steder.  Det nye pro-
gram Global Rewards giver Rotarianere medlemsfordele 
med adgang til rabatter på en lang række produkter og 
tjenester. 
Rotary Global Rewards tilbyder rabatter på hoteller, bille-
je, flybilletter, computere, teaterforestillinger og meget 
mere.  
Hvad glæde har vi af det i Danmark. For det første er der 
tilbud på hotelkæder, leje af bil m.m., som du kan have 
glæde af i Danmark og når du er på rejse i udlandet. Ud-
over de tilbud og rabatter, som du får, vil der også blive 
doneret penge til Rotarys arbejde. 
I dag rejser vi alle meget og kan derfor finde mange gode 
tilbud. F.eks. skal jeg sammen med min familie til New 
York til foråret og her er der masser af rabatter at hente. 
Alle kan se de rabatter og tilbud der findes. Det er kun de 
Rotarianere, der er logget ind på My Rotary, som kan 
indløse dem. 

Dette kræver, at du oprettes på My Rotary: 
- Først går du ind på www.rotary.org 
- Her klikker du på My Rotary i øverste højre hjørne 
- Sign ind med din mailadresse og din Rotary kode  
- Så er du der. 
  
Linket kan bruges fra PC’er, tablet og smartphone. 
Når du vil se tilbuddene, går du ind på www.rotary.org på 
forsiden under meddelelser. Her finder du linket til Rota-
ry Global Rewards. Klik - og du finder masser af spæn-
dende tilbud og rabatter. Der vil løbende blive tilføjet nye 
tilbud fra hele verden. 
Vi håber, at du vil få ringtig meget glæde af dette.  
Annette Hansen Global rewards chair 

http://www.rotarynyt.dk/fileadmin/user_upload/distrikt1480/Billeder/Guvernoerens_album.pdf
http://video.rotary.org/RT96/2015-16-theme-address-kr-ravindran/
http://www.riconvention.org/en/seoul
http://www.rotary.org/
http://www.rotarynyt.dk/programmer/uddannelsesprogrammer/ryla/
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/

