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November er Foundation måned

Water Survival Boxe til Filippinerne

I anledning af katastrofen i Filippinerne vil vi i Distrikt 1480 gerne gøre
en ekstra indsats for at fremme salget af Water Survival Boxe. 

En Water Survival Box er rent vand til nødlidende – hurtigt og enkelt 

Water Survival Box’en har siden 2006 hjulpet nødlidende i verdens
katastrofeområder med den første nødvendige hjælp til at få rent vand
og undgå sygdomme. 

En Water Survival Box koster kun kr. 1.500,- og giver en familie på fire
personer rent vand i et helt år, så det er et meget overkommeligt
projekt.

For at gøre det nemmere for klubber og for rotarianere at bestille Water
Survival Box, har vi oprettet en speciel hjemmeside www.1480.dk/wsb
og udnævnt en distriktsansvarlig for WSB, Jette Flach Bundgaard,
Roskilde Østre.

Typisk indhold af en Water Survival Box

Her ses kassen med vandrensningsfilteret

Jette er kommet op med følgende glimrende idé:

En af de store danske nødhjælpsorganisationer har de senere år haft held med
at sælge hjælp til Ulandene i form af gavebeviser på fodbolde, geder og andet
under juletræet.

Måske kunne en Water Survival Box blive årets julegave under mange
rotarianeres juletræer?

Ved at gå ind på www.1480.dk/wsb kan du ved hjælp af bestillingsformularen
bestille en Water Survival Box, og når du har modtaget bekræftelse på købet, kan
du under Gavebevis downloade et bevis på den gave, du har købt, til brug under
juletræet.

Det er mit håb, at rigtig mange klubber og rotarianere i distrikt 1480 vil være med
til at hjælpe fillipinerne på denne måde.

Strengthening Rotary Initiative

På Rotary Institute i Skt. Petersborg i september blev jeg for første gang
præsenteret for resultatet af det store konsulent- og udvalgsarbejde:
Strengthening Rotary Initiative, som er en lang række spændende forslag til,
hvordan vi fremover skal promovere og brande Rotary på en helt ny og
tidssvarende måde, som gerne skulle gøre det meget nemmere at få folk
interesserede i at blive medlem.

Klik her for at downloade en PowerPoint præsentation af de nye slogans og
ændringerne i den visuelle identitet, som med respekt for vores traditioner
alligevel skaber fornyelse og et mere nutidigt billede af Rotary.

Hvis du vil vide mere om undersøgelsen Strengthening Rotary, der ligger til
grund for de nye initiativer, så klik her. Her er forsiden til den spændende præsentation af

Rotarys nye branding

Den nye hjemmeside på www.rotary.org viser tydeligt mange af de fornyelser, der ligger i den nye branding, så hvis du ikke
allerede har været inde at kigge på de helt nydesignede sider med enklere navigation, så gør det. Der er store forbedringer.

Hvis du har problemer med at logge dig ind første gang, så kontakt din CICO.
Her kan du også se et lille videoklip omkring den nye hjemmeside: http://vimeo.com/73694281

Her ser du det nye slogan fra RI, der skal fortælle, hvad
Rotary står for. Nu må vi lave en dansk version til PR
kampagnen.

PR & Kommunikationskampagne

Sammen med distrikt 1440, 1450 og 1470 har vi i 1480 søgt Rotary
International om et PI Grant - et tilskud til at starte en PR &
kommunnikationskampagne, der skal øge det generelle kendskab til
Rotary og hjælpe klubberne med at bruge denne øgede bevidsthed
omkring Rotary til at finde frem til flere potentielle medlemmer. Du kan
se ansøgningen her.

Vi har fået bevilget dette tilskud, så vi i alt med vores egenfinansiering
har næsten en halv million kroner til rådighed til at gennemføre dette
fremstød for Rotary.

Et projektudvalg har baseret på dette udbudsmateriale indhentet tilbud
fra fire PR & kommunikationsbureauer, og efter en grundig vurdering
og yderligere bearbejdning har vi nu valgt Access-pr til at forestå dette
spændende arbejde baseret på de nye retningslinier for branding af
Rotary beskrevet ovenfor. Du kan se tilbuddet med senere tilføjelser
her.

Vi skal nu sammen med Access-pr - www.access-pr.dk i gang med at udarbejde en oversigt
over de aktiviteter og værktøjer, som vi skal have udviklet, og vi begynder at aftale datoer for de
møder, hvor vi i distrikterne skal informere alle klubberne om deres rolle i dette spændende
forløb.

Kampagnen skal køre frem til maj 2014, og inden 1. juni 2014 skal vi have afrapporteret til RI.

Klubbernes aktive deltagelse i hele forløbet er en klar forudsætning for, at kampagnen skal blive en succes, og vi lægger derfor
stor vægt på udvikling ef en værktøjskasse til klubberne og afholdelse af workshops i anvendelsen af den, så de nationale
aktiviteter kan blive fulgt effektivt op af klubbernes indsats i lokalområderne.

Sidste nyt:

Lige inden udsendelsen af dette nyhedsbrev modtog jeg det første oplæg fra Access-pr, så her har du mulighed for at læse om
planene for Rotarys Imagekampagne. Vi har endnu ikke nået at få lagt noget om kampagnen ind på hjemmesiden, men der
arbejdes på det., så det skulle snart dukke op.

RI Convention i Lissabon, Portugal 23-26 juni 2013

Deltagelsen i dette års RI Convcention var som ventet en stor oplevelse sammen med
ca. 18.000 andre rotarianere fra hele verden.

Specielt åbningsceremonien med indmarchen af fanerne fra alle de deltagende lande er
noget særligt, og selvfølgelig var det helt specielt da Dannebrog blev båret ind.

Ud over de mange spændende indlæg og præsentationer, hvor man virkelig finder ud af,
hvor mangesidet Rotary er, og hvor stor en forskel vi gør på mange forskellige måder
mange steder i verden, så er House of Friendship også en vigtig del af et RI Convention.
I flere haller kan du finde boder og udstillinger for Rotary Fellowhips, Rotary Artion
Groups, Rotary projekter og en markedsplads, hvor du kan købe alle former for Rotary
relaterede varer i form af mærker, emblemer og beklædning.

Dannebrog bæres ind under åbningen Åbningsceremonien er et imponerende show Sidste års verdenspræsident Sakuji Tanaka

Charlotte og jeg havde for egen regning meldt os til en række af Rotarys sightseeing ture i dagene før og efter Convention, så vi
fik set mange spændende byer, kirker, borge og vingårde på vores busture rundt i området omkring Lissabon.

Et af de mange imponerende slotte, vi besøgte Mindesmærke for de opdagelsesrejsende og
Portugals storhed som søfartsnation

Vi var selvfølgelig med en af de små stejle
sporvogne

Når nu vi var så langt som Lissabon, så var det jo oplagt at tage et smut til den skønne grønne ø Madeira:

Der var selvfølgelig fine gamle årgange af
øens berømte dessertvin, Madeira

Den berømte slædetur ned ad bjerget ved
Monte

På vandretur langs en af øens mange levadaer
- vandveje

Rotary Institute i Skt. Petersborg 11-13 september 2013

Årets Institute, hvor de to Rotaryzoner 15 & 16 mødes til træning, blev i år afholdt i smukke Skt.
Petersborg.

Vores DGE Werner Kahle deltog i GETS - Governor Elect Training Seminar, og jeg deltog sammen med
IPDG Karsten Sørensen og DGN Marianne Løje i seminaret om klub- og medlemsudvikling og Public
Image samt i selve Institute, mens vores Foundation Chair, Jørgen Ørum deltog i Foundation
seminaret.

Det var under seminaret, at vi fik den første introduktion til Rotarys nye branding, som jeg har beskrevet
ovenfor.

På Institute havde vi indlæg fra vores norske director, Ann-Britt Åsebøl, indkommende verdenspræsident Gary C.K. Huang fra
Taipei, PRIP John Kenny fra Skotland og fra vores generalsekretær John Hewko.
Der var også en række indslag, der redegjorde for udviklingen af Rotary i Rusland og indlæg om de lokale unges arbejde i
Rotaract. 

En aften var vi til koncert og efterfølgende dans med handicappede børn, og næste aften var vi til festmiddag i en af byens
fornemste palæer.

Jeg fik en anden aften lejlighed til at gå til et almindeligt Rotarymøde i Saint Petersburg International Rotary Club, som den aften
blev afholdt hos det lokale tyske handelskammer. Det var ikke så meget af programmet, jeg kunne forstå.

Næste år er Institute i Billund d. 27-31 august, så der får du chancen for at opleve et Institute uden, at det behøver at koste en
bondegård.

Igen i Skt. Petersborg havde Charlotte og jeg selv betalt for at deltage i fire dages sightseeing arrangeret af Rotary med egen
tolk og chauffør inden selve Institute. Vi fik virkelig et godt indtryk af mange af byens flot restaurerede slotte og paladser.

Den berømte Blodkirke Kejserinde Dagmars grav Grundlæggeren af Skt. Petersborg, Peter den
Store. Skt. Petersborgs mest berømte statue

Det smukke Vinterpalads De to gamle fyrtårne ved Marinemuseet Skibet Aurora, der startede den russiske
revolution med et skud fra den forreste kanon

Guvernørens blog

Man har mere travlt som guvernør, end jeg forudså, så bloggen har ikke være aktiv, hvilket jeg
beklager meget.

Jeg håber, at jeg får lidt mere tid fremover til at vedligeholde den, så vi kan få gang i dialogen i
distriktet også på denne måde. Jeg er meget åben for forslag til emner, som I gerne ser taget
op i min blog fremover.

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.

Rotary E-klub 1480

Halvvejs inde i Rotaryåret 2013-14 er Danmarks første og foreløbig eneste
internetbaserede Rotaryklub kommet lidt over halvvejen for det planlagte medlemstal på
en snes personer.  
Fire af medlemmerne var i forvejen rotarianere, men for Distrikt 1480 er e-klubben
foreløbig ren netto til medlemsstatistikken. To af e-klubbens medlemmer er kommet fra
et andet dansk Rotarydistrikt, to er kommet fra et udenlandsk distrikt. De øvrige er helt nye
rotarianere. E-klubben har medlemmer, der bor i fire af de fem danske distrikter. Et
medlem er bosiddende i udlandet.

Rotary E-klub 1480 holder sine ugentlige møder på Skype tirsdag kl. 20:15-21:15, og der
anvendes webcam, så deltagerne kan se hinanden.

- Faktisk er det muligt at være med som gæst, siger charterpræsident Haagen Cumlet.
Man skal bare melde sig til i klubbens mødekalender og så selvfølgelig have installeret
Skype på sin computer. Mail din Skype adresse til sekretæren.

Med nogle ugers mellemrum er møderne offline med tilbud om tekstlæsning på e-klubbens hjemmeside på
www.rotaryeklub1480.dk og med mulighed for at efterlade kommentarer på en feedbackformular, hvis man ellers ønsker et
kryds i sin mødestatistik.

Hvis du ikke er i stand til at deltage i din egen klubs møde en uge, er du velkommen til i stedet at gå ind på e-klubbens side og
deltage i et møde, som her beskrevet, hvorefter bekræftelsen på deltagelsen kan mailes videre til din klubs sekretær som bevis
på, at du har deltaget i et møde i en anden klub. Det kan du selv markere i jeres mødekalender inden mødet ved at vælge "Mødt i
anden klub" og skrive E-klub 1480 under Bemærkninger.

Hvis du kender nogen, som du tror kunne være interesseret i at blive medlem i e-klubben, så send dem linket til
 www.rotaryeklub1480.dk, så de selv kan undersøge, om det kunne noget for dem.

Guvernør Jørgen
Windfeldt

Jeg beklager dybt, at
jeg på grund af
enorm travlhed med
planlægning af
distriktskonferencen,
klubbesøg, PR
Kampagne,
forberedelser til
RLI og meget andet
ikke fik lavet
nyhedsbreve for
august, september
og oktober.

Fremover skulle de meget gerne komme
hver måned.

Hvis du har forslag til kommende indhold
eller kommentarer, så er du meget
velkommen til at kontakte mig via e-mail:
dg1480-1314@rotary.dk eller på telefon
63 61 00 77.

Distriktskonference 2013

Årets distriktskonference blev afholdt d.
5. oktober på Hotel Hvide Hus i Køge.

150 deltog i dagsmødet - heraf var 34
ledsagere på ledsagerturen, der gik ud i
det stevnske landskab.

Verdenspræsidentens repræsentant var
Peter S. Davey fra Wales, de nordiske
distrikter var repræsenteret ved Anna-
Carin Dettner fra Göteborg og de danske
distrikter var repræsenteret ved Bent
Michael Nielsen fra distrikt 1470.

GSE-holdet fortalte om deres Brasilien ophold

Vi fik dækket mange aspekter af Rotary
arbejde i distriktet, og specielt GSE
holdet, der havde været i Brasilien, og to
piger, der havde været på RYLA gjorde
stor lykke.

Mai-Britt og Laura fra RYLA 2013

Om aftenen var vi 100 til festmiddagen,
hvor der var undeholdning af Michala
Petri og Lars Hannibal og senere dans til
Paul Harrisons Band!

Michala Petri og Lars Hannibal henrykkede
hele forsamlingen

Der blev danset flittigt til Paul Harrisons skønne
jazz

Præsident Bo Christensen, Gundsø RK
skrev dagen efter distriktskonferencen
dette referat til sine klubmedlemmer.

Læs det og find ud af, hvad du gik glip af.

Guvernørens kalender

Jeg er nu gennem 2/3 af mine klubbesøg
og har kun 16 klubber tilbage. Sidste
klub får besøg d. 10. marts.
Under mine besøg, som jeg sætter stor
pris på, forsøger jeg at samle alle de
gode idéer og aktiviteter, som jeg mener
kan være til inspiration for andre klubber. 
Når jeg er færdig med mine klubbesøg,
vil jeg samle alle de gode input i en form
for Best Practise og lægge det på nettet
til gavn for alle.

International middag hos Korsør
Nor
4. september 2013

Korsør Nor RK inviterede AG Marianne
Løje og jeg til en festlig aften på Madam
Bagger i Korsør i anledning af
afholdelsen af Eurotary 87  for alle
europæiske klubber chartret i året 1987.

Årets møde blev afholdt i Sverige, og
klubben havde inviteret de andre klubber
på vej til mødet til at kigge inden for
denne aften. 
Der var repræsentanter fra England og
Tyskland, så der blev byttet bannere.

Distriktskonference i distrikt 1470
6-8 september 2013

Som repræsentant for de danske
distrikter deltog jeg i distriktskonferencen
på Rungstedgaard.
1470 havde valgt et nyt og spændende
format for dagen: 
Det hele foregik i et TV studie, hvor
indlægsholderne blev interviewet af
"journalister" fra Rotaract, og der blev vist
indslag af forskellig art som led i
"udsendelserne".
Det var et frisk initiativ, som blev godt
modtaget.
Der var også arrangeret en lang række
boder, hvor man kunne få mere at vide
om alle de spændende aktiviteter og
projekter, som der arbejdes med i
distriktet.

Distriktskonference i Göteborg
15-17 november 2013

Jeg deltog i distriktskonferencen i distrikt
2360 i Sverige som repræsentant for de
nordiske distrikter. 
Det var et godt program, som minder
meget om vores - bortset fra, at de holder
det over to dage med årsmødet om
søndagen.
Der var ikke mindre end 14
udvekslingsstudenter på scenen, som
lavede et forrygende show med sang og
dans.

Emner for nyhedsbrevet
for december:

Turlederen for vores GSE hold er blevet
udpeget.

Det er Jette Flach Bundgaard, Roskilde
Østre, som også er Fundraising Chair,
Poilo+ Chair og distriktsrepræsentant for
Water Survival Box.

Jeg håber, at jeg i næste nyhedsbrev
kan afsløre navnene på deltagerne og
sponsorklubberne til GSE turen til
Oregon og det nordlige Californien i
april/maj 2014.

Den 30. november afholder vi
RLI fakultetstræning i Næstved, hvor 9
lærerkræfter bliver trænet i fremover at
gennemføre Rotary Leadership Institute i
distriktet .

I næste nyhedsbrev offentligør jeg
navnene på lærerkræfterne og datoerne
for de første RLI kurser i foråret 2014.

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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