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Juni er Rotary Fellowship Month - se nogle eksempler på Fellowships efter omtalen af PR kampagnen

Status for PR kampagnen i distriktet

I slutningen af maj måned udfyldte og indsendte jeg på vegne af de
fire guvernører, der deltog i PR kampagnen, den endelige rapportering
til Rotary International inklusiv komplette beskrivelser af de aktiviteter,
vi har gennemført.

Det blev til en diger rapport med 19 bilag, hvoraf et beskrev hele processen, alle bilagene og de opnåede resultater. Læs den
engelsksprogede beskrivelse her.
Vi ser frem til at gentage kampagnen de næste par år, hvor vi vil få mere tid til at forberede de enkelte elementer og forbedre
metoderne baseret på de indvundne erfaringer fra det første år.

Selvom vi har afrapporteret til RI er PR kampagnen jo ikke slut endnu, idet vi stadig mangler at udnævne Årets Rotary
Iværksætter 2014 på Rotarydagen d. 6. september 2014. Derudover skal vi først nu til at have rigtig gang i udnyttelsen af de
sociale medier til at udbrede kendskabet til Rotarys mange facetter gennem vores personlige netværk.

Status på Iværksætterkonkurrencen

I vores distrikt er der indkommet forslag fra tre klubber til årets iværksætter:               

Nykøbing Falster RK har indstillet firmaet DiveGas, der laver udstyr til fremstilling af dykkergas, der er egnet for dykkere ved at
blande ilt og komprimeret luft, så dykkersyge minimeres.

Rotary E-Club 1480 har indstillet Chellux solkollektoren, der opsamler sollys til brug for indendørs belysning for at minimere
energitabet, når man skal bruge lys.

Store Heddinge RK har indstillet Store Heddinge Mad Marked ApS, der er et innovativt detailhandelskoncept baseret på
økologisk eller biodynamisk producerede fødevarer og seks bærende principper: Lokale råvarer, ren mad, lokalt fællesskab,
bæredygtighed, gennemsigtighed og sublim smag.

Distriktets formand for PR-udvalget, Munter, er i færd med at nedsætte en dommerkomité, der skal udvælge den virksomhed,
der skal være distriktsvinder og gå videre til konkurrencen med de tre udvalgte iværksættervirksomheder fra de andre distrikter.
Vinderen udvælges 15. august og vil om alt går vel blive kåret på Rotarydagen d. 6. september 2014.

Fra venstre klubpræsident Jens Knudsen-Tøm, lektor Poul
Hjort, entreprenør Jacob K. Hansen, professor Per
Dannemand Andersen, smedemester Michael Askø Jensen,
forfatter Jette Balslev, autoreparatør Lasse Dyrholm Pilegaard,
frisørmester Rebecca Rasmussen og maskinmester Aage
Drabøl. Foto: Preben Kjær, Store Heddinge RK.

Åbent hus har givet pote for mange klubber...

...men jeg tror, at min egen klub, Store Heddinge RK, har rekorden:

Til et Åbent Hus, afholdt d, 30. april på klubbens sædvanlige
mødested, Hotel Stevns, havde man inviteret nogle af de  potentielle
medlemmer, som man tidligere havde været i kontakt med.

Otte mødte op til en informativ aften, hvor de 3 min. handlede om,
hvordan Rotary blev startet af Paul Harris. Der var omtale af
ungdomsudvekslingen og indlæg af den nuværende
udvekslingsstudent, gennemgang af lokale og nationale Rotary
aktiviteter, indlæg om klubbens projektarbejde og en runde, hvor nogle
af klubbens medlemmer gjorde rede for, hvad de har haft ud af at være
medlem. Jeg rundede selv af med at fortælle lidt om mulighederne for
at besøge andre klubber både i ind- og udland og roste klubben for
det store engagement i PR kampagnen, som også har ført til en
indstilling af en virksomhed til Iværksætterkomkurrencen.

Den aften må have gjort indtryk på gæsterne, for ved klubmødet d. 4. juni  var der medlemsoptagelse samme sted, hvor

samtlige otte blev optaget som nye medlemmer af Rotary af en stolt klubpræsident, der har arbejdet hårdt sammen med

medlemsudvalget for at nå dette flotte resultat. Så på en aften gik klubben fra 42 til 50 medlemmer. Mon ikke det er rekord for

nye medlemmer på én aften?

Nu skal vi have gang i de sociale medier

Som en del af den PR-kampagne der har kørt de seneste måneder, har vi fået
oprettet en national Facebook side, som du kan se her. 

Det er meningen med denne Facebook side, at vi ønsker at vise alle i og uden for
Rotary, hvad Rotary står for, og hvad der sker rundt omkring i alle landets distrikter
og klubber. Derfor kan du fx både læse historier om lokale Rotary klubber, som gør
en forskel i deres lokalområde, men man kan også finde historier, der vedrører
Rotarys globale indsats mod Polio. 
Ved at følge Facebook Rotary Danmark, kan du dermed holde dig orienteret om,
hvad der sker rundt omkring i de danske Rotary klubber og måske få inspiration til
nye projekter i din egen klub.

Ved hjælp af Facebook siden ønsker vi også at vise omverdenen,

hvem vi er, og hvad vi står for som Rotarianere. Derfor vil jeg gerne

opfordre dig til at gå ind og følge Facebook Danmark. Men jeg vil også

gerne bede dig om at være aktiv i forhold til at Like og Dele de

historier, som bliver slået op på Facebook Danmark med dine

Facebook venner. På den måde kan vi nemlig alle bidrage til at så

mange som muligt i Danmark bliver opmærksomme på det

værdifulde arbejde, vi hver dag yder som Rotarianere . 

Hvem ved, - måske kunne nogle endda blive inspirerede til at søge om optagelse i Rotary på baggrund af de

historier, vi deler på Facebook. Tænk på, at hvis alle de 1000 følgere, der er på Facebook Danmark lige nu, ville

dele et opslag med deres i gennemsnit 200 venner på Facebook, så ville historien have mulighed for at

komme ud til 200.000 mennesker. Hvis I har noget, der skal på Facebook, så kontakt vores formand for PR-
udvalget, Munter, som administrerer siden sammen med de andre PR-udvalgsformænd i landet
på munter@munter.dk

Tilsvarende er der blevet oprettet en LinkedIn side for Rotary Danmark, hvor man kan melde
sig ind her. Distriktets egen LinkedIn side ser du her, og denne side administreres ogå af
vores formand for PR-udvalget, Munter, som du kan maile til på munter@munter.dk, hvis du
gerne vil starte en diskussion eller have et indlæg på siden.

Som et led i det videre PR arbejde er det også vigtigt, at I bliver ved med at sende information om jeres
nyheder, projekter og arrangementer til vores nyhedsredaktør, John Helmersen, john@lillerosendal.dk,
så han kan lægge det ind på den åbne del af hjemmesiden.
John bestyrer også distriktets beholdning af display- og udstillingsdele, som I er velkomne til at
rekvirere, når I planlægger et arrangement, hvor I gerne vil synliggøre Rotary.
På hjemmesiden www.1480.dk/pr kan I se udvalget, hvad der er ledigt hvornår, og en bestillingsliste,
hvor I kan rekvirere de ønskede dele. Udlånet er gratis, og tingene skal blot hentes og bringes tilbage til
John Helmersen.

Husk at bruge PR værktøjskassen fremover

Som et sidste punkt under status for PR kampagnen vil jeg gerne slå et slag for den PR værktøjskasse,
som I kan finde på hjemmesiden her, og som indeholder mange gode hjælpemidler, når I skal til at
planlægge næste års aktiviteter inden for Public Relations. Den indeholder fx. køreplaner for Åbent Hus og
Iværksætterkonkurrencen samt en mere generel oversigt over, hvordan I mest effektivt kan organisere
arbejdet med PR i klubben.

Bliv medlem af et Rotary Fellowship

Der findes i dag 64 Fellowships, så der skulle være en god chance for, at du kan finde
et, der passer til dine interesser.

Her ser du listen over alle Fellowships, og her kan du se, hvordan du bliver medlem
af et eller start et nyt, hvis din fritidsinteresse endnu ikke er dækket.

Jeg er selv medlem af Rotary Means Business, som har denne hjemmeside. Det
hænger sammen med temaet for mit guvernørår: Back to Basics. Jeg håber, at I vil
blive ved med fremover at gøre plads i mødekalenderen til nogle af de
erhvervsmæssige tiltag, som kan tiltrække yngre erhvervsfolk, der sætter pris på vores
unikke kombination af erhvervsnetværk, velgørenhed og socialt samvær.

Får du besøgt andre Rotaryklubber?

På mine rejser gør jeg altid meget ud af at besøge andre Rotaryklubber. I foråret fik
vi en invitation fra The Baltic Rotary Club of Riga, som havde besluttet at fejre deres
femårs jubilæum ved at invitere andre europæiske rotarianere på besøg, og de
havde derfor arrangeret en rejse, som de kaldte The best of Latvia in 6 days fra d.
24.- 30. maj. Her er indbydelsen med alle de steder , der skulle besøges.
Charlotte og jeg besluttede at tage med for egen regning, og vi havde nogle skønne
dage i Letland sammen med 32 andre rotarianere fra Tyskland, Tjekkiet, Holland,
Portugal og Spanien.
Det kan varmt anbefales at benytte den slags tilbud. Vores rejsekammerater

Ruin ved Ludza tæt på den russiske grænse House of the Blackheads på torvet i Riga Turaida Castle i Vidzeme området

Münchhausens museum med baronen på
kanonkuglen

Europas bredeste vandfald, Ventas Rumba,
ved Kuldiga

Art Nouveau bygninger i Riga tæt ved hotellet

Distriktets første RLI forløb blev en stor succes

Distriktet har lørdag den 24. maj 2014 afsluttet det første hold med 22 deltagere. Formålet har været at
styrke de lokale Rotaryklubber ved at tilbyde en generel uddannelse inden for Rotarys mange områder,
og det at være leder i en frivillig organisation.

Du kan læse mere om forløbet her.

Jeg vil gerne rette en meget stor tak til distriktets formand for RLI, Henrik Gildberg Tams fra Holbæk
RK. Han har udført et kæmpearbejde med at få samlet vores fakultet - dvs lærerkræfterne og med at
detailplanlægge de tre moduler. Henrik lover, at der i næste Rotaryår vil blive gennemført endnu et RLI
forløb.

Det danske GSE Team er tilbage efter en begivenhedsrig
måned i Distrikt 5110, Oregon, USA

De fire GSE Team Members, Nina Sønderskov Suensen, Kirsten Stadil Bose,
Michelle Andreassen og Ole Vive har sammen med undertegnede haft en
forrygende måned i USA med en masse fantastiske oplevelser, nye venskaber og
inspiration til arbejdet og hverdagen herhjemme I Danmark.

Vi tilbagelagde under opholdet mere end 1.000 kilometer og oplevede Oregons
mange smukke og varierede landskaber med store nåleskove, floder og vandfald,
sneklædte bjerge, ørkenlandskaber og en meget flot Stillehavskyst. GSE holdet på vej på virksomhedsbesøg

Holdet var indkvarteret hos lokale Rotarianere i syv værtsklubber og fremlagde en power-point præsentation om bl.a. Rotary i
Danmark, kendte danskere og danske virksomheder ved Distriktskonferencen i Bend og i de 15 klubber, vi besøgte under
opholdet. Sammenlagt har vi mødt og talt med mange hundrede Rotarianere og kontaktpersoner i de mange virksomheder og
institutioner, vi besøgte. 

Til Distriktskonferencen den 13. september i Roskilde vil vi fortælle om vores oplevelser og sammenfatte udbyttet af turen, som
bl.a. har givet deltagerne en ny indsigt i Rotarys internationale rækkevidde og betydning.

Med venlig hilsen 
Jette Flach Bundgaard
GSE Team Leader 2014

Holdet fik alle steder en meget varm velkomst
af vores amerikanske værter, her i Eugene,

Oregon

Holdet med Distriktsguvernør Jim Lussier Holdet fremlægger præsentation i Grants Pass
Rotary Club

Holdet blander sig med lokale cowboys og
Rotarianere ved Distriktskonferencen i Bend,

Oregon

Holdet giver Rotaract i Eugene en hånd med
arbejdet

Holdet i den store natur, her med de kæmpe
redwoods

Leder i efter nye projekter?

Hvis I er på jagt efter nye projekter til klubben, er der inspiration at hente på Rotarys hjemmesider:

Rotary Showcase demonstrerer projekter udført over hele verden.
Project Link viser projekter, man kan blive involveret i.
Rotary Danmarks Hjælpfond viser, hvad man tidligere har givet penge til.

Så der er mange muligheder for at blive inspireret til projekter - både lokalt og internationalt.
Husk at Hjælpefonden har nye midler pr. 1. juli 2014, så hvis I har en idé til et godt projekt, kan I få et tilskud på op til normalt kr.
40.000 til at matche jeres eget bidrag.
Læs her om betingelser for støtte og vejledning om ansøgning. 

Tak for et spændende
Rotaryår 2013-14

Så er det snart slut
på dette Rotaryår,
og det her er mit
sidste nyhedsbrev. 

Det har været meget
spændende at
besøge alle
klubberne i distriktet
og opleve, hvor
forskelligt I arbejder.

Jeg har ikke nået alt det, jeg gerne ville i
løbet af året, men jeg er rigtig glad for, at
vi fik startet GSE op igen for distriktets
regning, og at vi har fået gennemført det
første RLI - kursus med stor succes og
rigtig gode tilbagemeldinger.

PR kampagnen har givet en masse
ekstra arbejde, fordi jeg har stået for
koordineringen af de fire distrikters
medvirken. Den pressede tidsramme
har medført, at ikke alle klubber nåede at
komme med i år, men vi har fået
etableret en række værktøjer, som jeg er
overbevist om vil føre til øget synlighed
for Rotary fremover og skabe et mere
tidssvarende billede af, hvad Rotary står
for, så vi vil få lettere ved at tiltrække nye
medlemmer.

Har I udnævnt en Arkivar?

Rotarys landsarkiv er blevet lukket
ned, og arkivalier fra Rotary Danmark og
distrikterne er overdraget til Statens
Arkiv, som også fremover vil modtage
disse arkivalier. Resten er blevet
returneret til de respektive klubber. 

Klubberne skal selv hvert år fremover
sørge for at deres arkivalier for
Rotaryåret afleveres til områdets
Lokalhistoriske Arkiv.

Derfor kan det være en god idé, at
klubben udnævner en arkivar, som er
ansvarlig for at f.eks. præsidentens
tiltrædelsestale, præsidentens
årsberetning, regnskabet og årets
ugebreve m.m. samles på en DVD og
afleveres sammen med evt. andre
arkivalier til Lokalhistorisk arkiv.

Bruger i det gratis
regnskabssystem SALDI i
jeres klub?

175 af landets klubber bruger allerede
SALDI, og vi bruger det også til
distriktsregnskabet i distrikt 1480.

Det er nemt at arbejde med, så hvis den
indkommende kasserer ønsker at skifte
over til et enkelt og effektivt system, så
skal kassereren blot gå ind på
hjemmesiden. logge ind, vælge
Klubdata, vælge Regnskab, og så gå
videre via "Er jeres klub ikke oprettet?
Klik her!"

Så vil DICO opsætte et regnskab med
alle medlemmer lagt ind, og sende
instruktioner til brugen til kassereren.

Har du set årets
distriktsbilleder?

Takket være vores dygtige fotografer
ligger der en lang række billeder fra
mange af distriktets funktioner i de
sidste mange år under Fotogalleri på
distriktets åbne sider her.

Jeg vil gerne takke DICO Jørgen Maaløv
for hans flittige fotografering i de sidste
par år.

Guvernørens kalender

Efter en lille påskeferie i vores hus i
Grækenland, deltog jeg i årets sidste
møde i Rotary Danmarks Råds
forretningsudvalg på Fyn d. 28/4.

I maj måned havde jeg travlt med at
udarbejde afrapporteringen til Rotary
International for PR kampagnen, som
skulle sendes af sted, inden jeg tog på
turen til Letland, som omtalt andet steds
i dette nyhedsbrev.

I midten af juni tilbragte Charlotte og jeg
fire dage i Berlin, hvor det desværre ikke
lykkedes mig at komme til et
Rotarymøde til trods for, at jeg så et
Rotaryhjul ved indgangen til hotellet,
hvor vi boede.

Den 20.-21. juni var vi til Rotary
Danmarks Råds sommermøde, som
blev afholdt på Schæffergården i
Gentofte.

Nu er der så kun kædeoverrækkelsen

tilbage i Holbæk d. 26. juni, og så skal

jeg for alvor til at slappe af oven på et
travlt og hektisk år.

Støt distriktets E-klub

E-klubben er stadig på jagt efter en
CICO, der kan arbejde med e-klubbens
hjemmesider, så hvis du kender en eller
flere personer med computererfaring,
som du tror kunne have lyst til at blive
medlem i e-klubben, så send dem dette
link: www.rotaryeklub1480.dk, så de selv
kan checke, hvad det hele går ud på. På
siderne finder du også kontakt-
information til e-klubben.

Hvis du er forhindret i at komme til et
møde i din egen klub, så skulle du prøve
at gå ind på siderne og bruge minimum
en halv time på at læse artikler eller
mødereferater. Derefter kan du udfylde et
elektronisk spørgeskema, og efter
afsendelsen af det, vil du modtage et
bevis på din mødedeltagelse, så du
med god samvittighed kan melde fra til
dit eget klubmøde, men med Mødt i
anden klub i stedet for med Afbud.

Hvis I på jeres jagt efter nye medlemmer
løber ind i nogle, der ikke kan afsætte
den faste aften hver uge til et møde, så
foreslå dem at kigge på e-klubben, som
kan give dem en helt anderledes
fleksibilitet.

Hvis du har brug for lidt inspiration til
planlægning af klubbens udvikling, kan
jeg anbefale brugen af hjemmesiden
www.rotaryidebank.dk.

Du får adgang ved at skrive 3-4 linjer om
en effektiv og afprøvet ide til
klubudvikling eller medlemsudvikling,
hvorefter du modtager en adgangskode,
så du kan hente og bruge alle de ideer,
du vil.

Guvernørens nyhedsbrev

Udsendes til distriktets medlemmer og
øvrige interesserede rotarianere.
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