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debat omkring, hvorvidt liberaliseringen af
det tidligere krav til mødefrekvens har haft
de ønskede virkninger.

Af Henning Damtoft Pedersen, PDG
COL-delegeret, distrikt 1480.

Hvor tit bør vi
mødes i Rotary
For tre år siden blev
det op til den enkelte
klub at tage stilling til,
hvor tit man ville
mødes i klubben.
Denne frihed blev besluttet, da Rotarys
lovgivende forsamling, COL, Council on
Legislation, mødtes i 2016. Dog blev det
vedtaget, at man i en klub skulle mødes
mindst to gange om måneden. Denne
fleksibilitet blev tilladt på baggrund af
spørgsmålene:
- Vil et færre antal møder pr. måned kunne
øge mødeprocenten ved de enkelte møder?
- Vil en anden mødefrekvens kunne tiltrække
flere unge og travle m/k-ere eller måske
forhindre, at nogle forlader klubben?
Erfaringerne rundt omkring i verden er ret så
forskellige. Langt fra entydige. Et forslag fra
et japansk distrikt gik derfor også i år ved
mødet i COL ud på, at man skulle ”stramme
op” på antallet af møder, så der skulle
afholdes i alt mindst 40 møder pr. Rotaryår.
Forslaget blev livligt debatteret, men blev
klart afvist med stemmetallene 122 for og
384 imod.
Men man kan se, at mødefrekvensen i
klubberne stadigvæk giver anledning til stor

I alt deltog 534 delegerede ud af 538 mulige,
idet hvert distrikt ww er berettiget til at
sende én delegeret til COL. Ud over de
delegerede deltog også The Board, den
daglige ”bestyrelse” fra Rotary International,
Trustees fra TRF, The Rotary Foundation og
tidligere RI præsidenter. Alle med taleret,
men ikke med stemmeret.

Hvad blev der arbejdet med på COL
Under COL – fra 14. til 19. april 2019 – blev
der behandlet 117 lovforlag fra forskellige
klubber rundt omkring i verden, og 43 af
lovforslagene blev vedtaget. De vedtagne
lovforslag vil alle være gældende fra den 1.
juli 2019, med mindre andet er besluttet.
Det vil efterfølgende også medføre, at ”de
gule sider” i Rotary Danmarks medlemsbog
vil blive redigeret og ændret, hvor det måtte
være relevant.
I forbindelse med afholdelse af COL blev der
også givet en orientering om Rotary
Internationals økonomi i perioden 2019 –
2021.

Nedenfor er fremhævet nogle af de
væsentligste beslutninger. En samlet
oversigt, der er under udarbejdelse i et
samarbejde mellem de delegerede fra de fem
danske distrikter, vil blive tilstillet alle
distriktsguvernører samt
bestyrelsesmedlemmerne for Rotary
Danmark.

Hvad blev der så besluttet
Rotaractklubber ændrer status
- og bliver egentlige medlemmer af Rotary
International, men vil stadigvæk have deres
egen Standard Constitution og være deres
egne unikke klubber. Med hensyn til evt.
kontingent til RI vil det blive drøftet og
besluttet senere.
Et led i besparelser
- medførte, at COL besluttede, at antallet af
ikke stemmeberettigede RI præsidenter, der
fremover kan deltage i COL, blev kraftigt
reduceret.
Klubbernes fleksibilitet
- mht. mødefrekvens, som besluttet på COL i
2016 blev bevaret.

Medlemskontingentet til RI
- stiger 1 USD pr. år, hvert år frem til 2023.
Dvs. til i alt USD 35,50 pr. halve år.
Mødefrekvens for COL
- blev fastholdt til hvert 3. år. Der var et
forslag om møde hvert andet år.
Abonnementsreglerne
- for medlemmers modtagelse af et Rotary
Magasin blev fastholdt.

Andre lovforslag i kort form
Fra Australien var der et forslag om, at man i
hver klub skulle tælle og ”indberette”
frivillige timer (volunteer hours), man
anvendte på projekter i Rotary-regi, i stedet
for indberetning af tilstedeværelse ved
møderne.
ja 240 - nej 268.
Fra Brasilien foreslog man at indføre
begrebet Rotary Kids for bl.a. at understrege,
at Rotary kan opfattes som et helt
”familieanliggende”. Altså faktisk en slags
”organisering” af børn i Rotary-regi.
ja 115 – nej 392
Rotarys
præsident
Barry Rassin på
talerstolen

Fra The Board var der et forslag, der ville
liberalisere klubbernes adgang til fx antallet
af medlemmer i en klub med samme
klassifikation.
ja 403 – nej 108
Et kroatisk forslag gik ud på, at en DGN (altså
en kommende guvernør) kun skulle kunne
vælges fra en klub, der både har kvinder og
mænd som medlemmer.
ja 186 – nej 318
Et indisk forslag lød, at hvert enkelt medlem i
et distrikt i udvælgelsen af en kommende
guvernør pr. mail skulle kunne stemme
direkte på en kandidat.
ja 72 – nej 443
Et indisk forslag gik ud på ud fra visse regler
at reducere kontingentet for ”ældre”
medlemmer.
ja 151 – nej 356

Det videre arbejde med resultaterne
fra COL 2019
Klubber og distrikter vil få tilsendt en rapport
fra RI om de vedtagne lovændringer, ligesom
”Manuel of Procedure”, Rotary Internationals
samlede oversigt over love og vedtægter, vil
blive udsendt i en ny udgave ultimo 2019.
De gule sider i medlemsbogen vil, som også
nævnt ovenfor, blive redigeret i fornødent
omfang.
For yderligere information kan der henvises
til www.rotary.org.
De danske COL-repræsentanter vil også give
en orientering om de væsentligste
beslutninger på de kommende
distriktskonferencer.
ooo

