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VELKOMMEN TIL ROTARYÅRET 2013-14

Årets tema fra verdenspræsident Ron D. Burton:

Engage Rotary - Change Lives

Under Assembly i SanDiego i januar blev årets tema afsløret og forklaret af Ron D. Burton:

Vi er allesammen blevet medlemmer af Rotary for at blive involveret og for at gøre en forskel. Det er i
Rotary som i mange andre af livets forhold, jo mere du investerer i det, jo mere får du ud af det.
Når du beslutter dig til virkeligt at engagere dig i Rotary  - at bringe Rotary service og Rotarys værdier
ind i alt, hvad du foretager dig, så vil du begynde at opleve den store indflydelse, du kan få.
Så er det du finder inspirationen, spændingen og magten til at forandre liv.
Og ingens liv vil blive forandret mere end dit eget.

Se Ron D. Burtons egen folder om temaet her.

Jaguar Mark VII 1953. Kørt af Kaj Holger i TV-serien Krøniken
og udlånt af Sommers Automobilmuseum i Nærum

Kædeoverrækkelse

Guvernørskifte på Traktørstedet Højeruplund

Rotaryårets første store begivenhed i distrikt 1480 fandt sted den 10.
juli på Traktørstedet  Højeruplund på Stevns med den delvis
nedstyrtede Gl. Højerup kirke som nabo.

Guvernør Karsten Sørensen og undertegnede ankom standsmæssigt
fra Gjorslev Slot i en veteranbil med chauffør.

Præsidenten i Store Heddinge RK, Jens Knudsen "Tøm", bød
velkommen til de festklædte 85 deltagere.

Mødet startede med spisning, og derefter var der 3 min. ved Steffen
Nordgaard, som levende fortalte om Stevns og om Højeruplunds
historie.

Derefter holdt Karsten en kort tale om sit guvernørår, inden han måtte
sige farvel til følgende medlemmer af distriktsledelsen:

Erling Elberg, AG område 3 og Mogens Georg Nielsen, AG område 4,
som begge fik en Past Assistant Governor nål.
Benny Knudsen, PR formand
Lea Kaliszan, formand for Membership & Extension
Medlemmer af guvernørudvalget Helge Jensen og Carl Ove
Zachariassen.
Distriktskasserer Preben Bjerregaard
Distriktssekretær Hans Olsen

Der blev givet en buket blomster til deres ledsagere, som tak for lån af
ægtefællen.

Guvernør Karsten Michael Sørensen gør status

PDG Karsten ønsker mig held og lykke med mit guvernørår

 
Så var øjeblikket kommet, hvor Karsten kunne hænge guvernørkæden
omkring halsen på mig og overrække mig guvernørnålen. 
Det var et festligt og højtideligt øjeblik, som jeg ikke vil glemme lige
med det samme

Jeg takkede Karsten for hans indsats og overrakte ham en past
guvernør nål, en guvernør 2012-13 nål samt en buket til hans kone,
Anni, som tak for hendes store støtte i Karstens guvernørår.

Dernæst overrakte jeg en guvernør elect nål til min efterfølger, Werner
Kahle fra Holbæk RK, som også fik et sæt Rotaryknapper til sin
kommende guvernørjakke, samt en Sidney nål og et USB stick med
præsentation af RI Convention i 2014, som han skal deltage i.

DGE Werner kunne derefter overrække en guvernør nominee nål
videre til sin efterfølger, DGN Marianne Løje fra Korsør RK.

Som afløsere for de afgåede medlemmer af distriktsledelsen
præsenterede jeg følgende nye medlemmer af ledelsen:

Distriktskasserer for de næste tre år Alex Boye Jensen, Korsør RK,
som fik en Treasurer nål. Han lægger distriktsregnskabet over i SALDI.

Kenneth Steen Hansen, Greve-Karlslunde RK, fik som ny formand for
Membership & Extension en District Chair nål.

To nye Assisterende guvernører: Torben Jønck fra Faxe RK for område
3 og Carsten Kruse fra Gundsø RK for område 4 fik begge overrakt en
AG nål. DGE Werner Kahle ønsker DGN Marianne Løje held og lykke

Præsidenten for Store Heddinge RK, Jens Knudsen Tøm, med
min hustru, Charlotte Blay

Thomas Rudolf Hansen, Stubbekøbing RK, blev introduceret som
indkommende AG´er for område 1 fra 1. juli 2014.

I forbindelse med introduktionen af New Grant Model pr. 1. juli 2013
har vi udnævnt følgende, som blev præsenteret:
Per Helwigh, Svinninge RK, som Grants Chair.
Jette Flach Bundgaard, Roskilde Østre RK som Polio+ Chair og
Fundraising Chair.
PDG Flemming Pultz Egholm som Stewardship Chair.

Jeg fortalte derefter kort om distriktets indmeldelse i den danske RLI
division. RLI står for Rotary Leadership Institute og er en
lederuddannelse, som jeg vil fortælle mere om i det næste
nyhedsbrev.
Som formand for opstarten af RLI i distriktet kunne jeg præsentere
Henrik Tams Gildberg, Holbæk RK, som fik en District Chair nål og en
pose med RLI nåle til de 7-8 undervisere, som vi skal have klar til
fakultetstræning den 30. november i år.

Min sidste opgave var overrækkelsen af charterdokumentet til
Danmarks første e-klub, som du kan læse om herunder.

Til sidst takkede jeg min klubs guvernørskifteudvalg og gav ordet
tilbage til klubbens præsident.

Jens Knudsen Tøm takkede også udvalget og rettede en tak til
personalet på traktørstedet for en vellykket aften.

Som aftenens sidste programpunkt skulle alle deltagerne gå de få
hundrede meter over til Højerup gamle kirke, som er kendt fordi
kirkens kor styrtede i havet i 1928.
Med tændte stearinlys var der skabt en meget hyggelig atmosfære,
hvor fløjtenisten Tine Karlshøj-Andersen stod parat med sin tværfløjte.
Tine begrundede sit valg af de ting, hun spillede, og alle deltagere var
betagede af hendes musik og udsigten bag hende direkte ud til havet.

Fløjtenist Tine Karlshøj-Andersen giver koncert

Det blev afslutningen på en dejlig aften og en minderig start på et spændende guvernørår, som jeg ser meget frem til.

Charteret 27. maj 2013

Chartering af Danmarks første e-klub

Da Køge Bugt Morgen Rotary Klub besluttede at nedlægge klubben med udgangen af Rotaryåret
2012-13 på grund af for få medlemmer, fik jeg idéen til at bruge deres charter til at starte
Danmarks første e-klub.

Efter at have lavet en del research på nettet omkring eksisterende e-klubber, fandt jeg ved et
tilfælde  frem til to tidligere medlemmer af Køge Bugt Morgen RK, som nu var blevet medlemmer
af Rotary E-Club of London Centenary: Haagen Cumlet og Cynthia M. Grund.

De indvilgede hurtigt i at være med til at oprette en e-klub i distrikt 1480, og jeg gik derefter i gang
med at oprette en dansk og en engelsk hjemmeside, som er hele omdrejningspunktet for en e-
klub.

Den danske side finder du på www.rotaryeklub1480.dk og den engelske på
www.rotaryeclub1480.dk.

Under kædeoverrækkelsen kunne jeg som min første officielle gerning som guvernør overrække charterbrevet fra
verdenspræsident Sakuji Tanaka til charterpræsidenten for Rotary E-Club 1480, Haagen Cumlet.

Da kædeoverrækkelsen var overstået, mødtes e-klubben tæt på klinten, og i overværelse af PDG Karsten og undertegnede
optog klubben den indkommende sekretær og præsident elect, Mikkel Dybtved.

Jeg havde desuden den store ære at blive gjort til honorært medlem af e-klubben.

I et senere nyhedsbrev vil jeg fortælle mere om e-klubben, men du må gerne allerede nu sprede budskabet om en ny og
anderledes måde at blive rotarianer på, hvis det kniber med at afse tid til den faste ugentlige mødeaften.

Jeg overrækker Charter dokumentet til e-
klubbens præsident Haagen Cumlet

Haagen Cumlet udnævner mig til Honorært
medlem af e-klubben

Optagelse af e-klubbens indkommende
sekretær og præsident elect, Mikkel Dybtved

De danske DGE´ere med ledsagere på Festival Night

Guvernørskole under Assembly i San Diego

I januar var jeg til træning i en uge sammen med 435 andre
indkommende guvernører i San Diego i Californien tæt på den
mexikanske grænse.

Det var en fantastisk oplevelse med mange gode input fra
Rotaryverdenen, som blev leveret i en afvekslende blanding af
foredrag i plenum, workshops og rundbordssamtaler. Jeg mødte
mange interessante og farverige Rotarykolleger fra hele verden.

Der var flere festaftener, og til Festival Night havde det danske hold
klædt sig i de danske fodboldtrøjer fra 1992 og taget klaphatte på. Vi
gjorde stor lykke, og mange ville have deres billede taget sammen
med os. Billedet her er taget fra rotary.org.

På besøg i Fisherman´s Wharf Rotary Club i San Francisco

Efter Assembly tog min kone, Charlotte og jeg på en ti dages tur til Las
Vegas, Grand Canyon og til San Francisco, hvor jeg besøgte denne
klub, der lå med udsigt ud til Golden Gate og San Quentin fængslet.
Vi lejede en bil og kørte langs kysten til Monterey og Carmel, hvor Clint
Eastwood var borgmester i 1986. Videre til den "danske" by Solvang
og derefter til Los Angeles, hvor vi overnattede på den gamle
atlanterhavsdamper Queen Mary, inden vi kørte tilbage til San Diego
og fløj hjem.

Inden Assembly havde vi tilbragt en uge på Homestay i Sarasota,
Florida, hvor vi boede privat hos en rotaryfamilie. Vi så Ringling Cirkus
museet, et forsøgscenter for havpattedyr og var på en storslået picnic i
junglen. Vi var sammen med 15 andre indkommende guvernører fra
hele verden og deltog også der i det lokale Rotarymøde. Der var
heldigvis også afsat god tid til almindelig sightseeing på vestkysten af
Florida sammen med værtsparret.

Homestay i Sarasota på vestkysten af Florida Klar til helikoptertur over Grand Canyon Grand Canyon

Las Vegas by Night Golden Gate Bridge i San Francisco Atlanterhavsdamperen Queen Mary som
hotelskib i Long Beach ved L.A.

Charlotte og jeg hilste traditionen tro på den indkommende verdenspræsident, Ron. D Burton og fru Jetta fra Oklahoma, USA under Assembly i
januar i San Diego

Rotary International Convention i Lissabon d. 23. - 26. juni 2013

Jeg nåede lige akkurat at komme hjem fra Convention i Lissabon og en uges ferie på Madeira, før jeg
skulle til kædeoverrækkelsen d. 10. juli.

Der bliver ikke plads til at skrive noget om denne kæmpe oplevelse i dette nyhedsbrev, men du kan
roligt glæde dig til næste nyhedsbrev i august, hvor jeg vil give dig et indtryk af, hvad jeg har oplevet og
vise highlights fra Convention, byen Lissabon og vores sightseeing ture.

Hvis du ikke nåede at komme med i år, så er det slet ikke for tidligt at planlægge næste års deltagelse
i RI Convention i Sidney, Australien d. 1. - 6. juni 2014. 
Frem med kalenderen og sæt et kryds, - det kunne jo være, at det kunne kombineres med et besøg
hos en tidligere udvekslingsstudent fra Australien?

Det var mit tredje Convention efter København-Malmø 2006 og Bangkok, Thailand 2012, og jeg
forventer også at deltage igen næste år for egen regning.

Jeg ser frem til, at vi kan få hjælp fra vores RI Convention Chair, Peter Müller til at finde frem til nogle
gode priser på transport og ophold.
Meget mere om det på distriktskonferencen.

Guvernør Jørgen Windfeldt

Jeg glæder mig meget til at arbejde
sammen med dig og din klub i dette
Rotyaryår, og jeg håber, at du vil kontakte
mig med idéer, forslag og spørgsmål, så
vi kan gøre distrikt 1480 til et endnu mere
spændende og aktivt Rotyarydistrikt.

Du er velkommen til at kontakte mig via
e-mail: dg1480-1314@rotary.dk eller på
telefon 63 61 00 77.

Distriktskonference 2013

Har du husket at lægge årets højdepunkt
ind i kalenderen?
Distriktskonferencen afholdes 
d. 5. oktober 2013 på Hotel Hvide Hus.

På PETS besluttede vi at præsident og
sekretær (eller to andre medlemmer fra
klubben) deltager gratis i dagsmødet, og
deres ledsagere deltager gratis i den
spændende ledsagertur til Stevns Klint,
den nedstyrtede kirke i Højerup, Gjorslev
Slot og med frokost på et hyggeligt
traktørsted.
For øvrige deltagere bliver prisen for
dagsmødet kr. 600,- , og det samme
beløb for ledsagerturen.
Gå ikke glip af festmiddagen med
underholdning, musik og dans samt
natmad for kr.  925,-.

Da jeg var præsident fandt jeg det helt
naturligt, at klubben betalte
for bestyrelsens deltagelse i både
dagsmøde og festmiddag, som en form
for belønning og anerkendelse af det
store arbejde, som bestyrelsen lægger i
deres arbejde.

Klk her for a se folderen om
distriktskonferencen.

Invitationer fremsendes i august måned,
og tilmelding vil foregå via en speciel
hjemmeside.

Men husk nu: Ind i kalenderen med det
samme med 5. oktober 2013.

Guvernørens kalender

Juli måned står i feriens tegn med
afslapning inden distriktskonferencen og
efterårets mange klubbesøg.

15. - 25. juli tager Charlotte og jeg til
vores lille hus i bjerglandsbyen Maries
på øen Thassos i Grækenland:

27/7 - 14/8 er det vores tur til at sejle i det
52 fods træskib, Elvira af Rødvig, som vi
deler med to andre par. Vi overtager
skibet i Flensborg og har planer om at
sejle rundt i det sønderjyske, omkring
Als og måske et smut over til Faaborg,
hvor vi boede i 8 år, og hvor jeg blev
medlem af Faaborg Rotary Klub.

Så hvis jeg ikke svarer lynhurtigt i de
perioder, så ved du hvorfor.

Guvernørens blog

Det er mit håb, at vi kan få mere gang i
dialogen i distriktet gennem en mere
aktiv brug af Guvernørens Blog, og jeg vil
derfor løbende i bloggen gøre rede for
mine tanker og planer omkring distriktets
og klubbernes udvikling i håb om, at du
som medlem vil give dit besyv med og
kommentere indlæggene samt komme
med dine egne forslag til forbedringer og
udvikling af distrikts- og klublivet i vores
område.

Her er et link til Guvernørens Blog, som
ligger på den åbne del af hjemmesiden
før login under Distrikter, Distrikt 1480.

Under hvert blogindlæg er der mulighed
for at kommentere emnerne, og det
håber jeg meget, at du vil give dig tid til
fremover, når der er et emne, der
interesserer dig, og som du har en
mening om.

Hvis du er et nyere medlem,
er her lidt generel information
om Rotary

 Hvad er Rotary

 Rotarys historie

 Spørgsmål om Rotary 

Emner for nyhedsbrevet
for August:

Jeg regner med, at vi til den tid har lidt
mere information og detaljer om næste
års udveksling med Distrikt 5110 Oregon
og nordlige Californien i USA.

Vi skal have samlet lærerkræfter til vores
fakultet, der den 30. november skal
trænes i at gennemføre forårets RLI
kurser, så jeg vil fortælle mere om
programmet.

Guvernørens nyhedsbrev

Udsendes til distriktets medlemmer og
øvrige interesserede rotarianere.

Send mig en e-mail, hvis du har idéer til
emner eller forslag til forbedringer af
nyhedsbrevet.
dg1480-1314@rotary.dk
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