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Guvernørens nyhedsbrev for marts/april 2014
Marts er måneden for læsefærdighed og april er magasin måned - Læs Rotary Norden

Svinning Rotary Klub har fejret 50 års jubilæum
Svinning Rotary Klub blev chartret den 30. marts 1964, og jubilæet blev fejret ved en gevaldig fest
d. 29. marts, hvor Charlotte og jeg var inviteret med.
Svinnge RK mødes normalt i Vallekilde-Hørve Fritidscenter, men for at gøre fejringen af jubilæet
ekstra festlig, blev det afholdt på Bromølle Kro, hvortil også seks gæster fra den tyske
venskabsklub i Kühlungsborn/Bad Doberan var mødt op.
Klubbens præsident, Jette Møller Jensen, ledte aftenen, og overrakte blandt andet en PHF til to af
klubbens chartermedlemmer. Der vankede også en PHF til hver de fire medlemmer, der i mange
år har stået for arrangementerne med venskabsklubben. Jeg fik æren af at overrække dem alle.
Præsidenten for den tyske venskabsklub holdt en tale, som blev oversat af vores distriktstræner,
Henning Damtoft Pedersen, og præsidenten endte med at overrække aftenens anden PHF til
Henning, så han nu har en PHF med to safirer.

Byvåbnet som oprindeligt er
designet af Rotaryklubben

I løbet af aftenen blev vi præsenteret for en ekstraudgave af klubbens ugebrev nr. 1000 fra 1982, der bl.a indeholdt et syngbart
indlæg og små glimt fra nogle af de 1000 møder.
Der var også underholdning ved solofløjtenist Tine Karlshøj-Andersen fra Stevns, som fortale lidt om den musik, hun spillede
for os på sin tværfløjte. Efter desserten blev der spillet op til dans og den festlige aften sluttede med natmad.
Stor tak til arrangørerne og klubben fra Charlotte og jeg for en festlig aften.

Charlotte og jeg nød det festlige arrangement

Alle aftenens modtagere af PHF medaljer med
klubpræsident Jette

Klik på billederne for at se en større udgave.

Klubpræsident Jette modtager diplomet fra
verdenspræsidenten

Jeg har nu besøgt
alle distriktets
klubber undtagen
Borup Rotary Klub,
som desværre har
meddelt mig, at de
agter at nedlægge
klubben pr. 30. juni
2014.
Guvernør Jørgen
Klubben har 15
Windfeldt
medlemmer,
men Niels Olin Andersen stod til at
skulle være præsident for tredje gang i
træk næste Rotaryår, så klubben har
altså valgt at smide håndklædet i ringen.
Jeg vil bede de omkringliggende klubber
om at tage godt imod klubbens
medlemmer, som jeg håber vil forblive i
Rotary ved at flytte til en af
naboklubberne.

Meld til eller fra møderne
via din smartphone

Chartermedlem Gunnar Holm Johansen og
Ernst Christensen fik hver en PHF

Solofløjtenist Tine Karlshøj-Andersen fra
Stevns

Svinninge Inner Wheel præsident Grethe
Laursen og klubpræsident Jette

På www.rotary.dk/m kan du efter login
nemt operere i din mødekalender fra din
smartphone, så du ikke er afhængig af
at skulle være foran din computer, når du
skal melde dig til eller melde afbud til
møderne.

...og Suså Rotary Klub har fejret deres 40 års jubilæum
Suså Rotary Klub blev chartret den 28. februar 1974 og fejrede den 22. februar deres 40
års jubilæum i de samme lokaler i Fuglebjerg Forsamlingshus, hvor de mødes hver
mandag. Igen var Charlotte og jeg blev inviteret med til festlighederne.
Under middagen begyndte de tre tjenere pludselig at opføre sig lidt ejendommeligt, idet
de begyndte at vikle tape rundt om nogle af gæsterne ved et af bordene og startede på
en hyldest til en kvindelig fødselar ved bordet. Da de ville overrække en gave, blev den
tabt på gulvet og erstattet af et hav af blomster og planter, der endte med helt at skjule
fødselaren.

Find andre Rotaryklubber ved hjælp af din
smartphone

Og så kom der ellers fart i løjerne med sjove påfund, musikalsk underholdning og sågar mandestrip af de tre mandlige tjenere,
der viste sig at være fra firmaet Tjenerkompagniet. Men ind i mellem alle løjerne lykkedes det dem alligevel at få maden
serveret og vinen skænket.
Præsident Rasmus Bjørn holdt en tale og underholdt bl.a. med eksempler på begivenheder i charteråret 1974. Efter sin tale
overrakte han en PHF til klubbens CICO, Niels Albrechtsen, som tak for mange års aktiv indsats i klubben.
Aftenens tale til damerne blev holdt af chartermedlem, Ove Peder Olsen, som også tog billeder og video aftenen igennem.
Der var endnu et chartermedlem til stede, PDG Kai Knudsen på 90 år, som var guvernør i 1992-93. Jeg havde en spændende
og levende snak med Kai om mange af hans interessante oplevelser gennem livet.
Aftenen fortsatte med musik og dans og sluttede med æggekage som natmad.
Charlotte og jeg siger tak for en rigtig hyggelig og festlig aften.
Hvis du downloader en App, der hedder
Rotary Club Locator, kan du søge efter
den nærmeste Rotaryklub, uanset hvor
du er i verden.

Præsident for fadderklubben, Næstved Østre,
Susan Jørgensen, og AG Philip Green fra
samme klub

Forårsdistriktsmøde hos Inner Wheel distrikt 48

På mine udlandsrejser har jeg selv på
den måde utallige gange besøgt
Rotaryklubber mange steder i verden.
Det er en stor oplevelse at opleve
klubmøder i andre lande. Prøv det selv!

Støt Rotary Foundation

Charlotte og jeg var inviteret til Inner Wheels forårsdistriktsmøde den 15. marts på Hotel
Prinsen i Roskilde.
Det var spændende at lære lidt mere om Inner Wheels organisation og opleve deres måde at
gennemføre et halvårsmøde på.
Under frokosten blev der solgt lodder til en senere lodtrækning, hvor jeg var heldig at vinde en
god flaske rødvin.
Efter årsmødet var der fremragende underholdning af en dygtig operasangerinde, der blev
akkompagneret af en pianist.

Doing Good in the World
Every Rotarian, Every Year er et program,
der tilskynder alle rotarianere til at støtte
The Rotary Foundation hvert år.

Præsident Susanne Stølsgård modtager 1480
distriktsbanneret

Hvis man øger sit bidrag til
minimum $ 1.000,- om året,
bliver man medlem af The Paul
Harris Society og får retten til at
bære det her viste vedhæng
bag sin PHF medalje.

Udnævnelse af distriktets guvernør for Rotaryåret 2016-17
Distriktets nomineringskomite har indstillet Peter Chr. Juhlsgaard Jepsen fra Roskilde Østre
Rotary Klub som distriktets guvernør for 2016-17, hvorfor Peter frem til 1. juli 2014 bærer
titlen DGND, District Governor Nomineee Designated.
Peter har være medlem af Rotary siden 1996 og var præsident i 2003-04. Peter har haft adskillige
andre funktioner i klubben gennem årene og har klassifikationen medicinsk industri og titel adm.
direktør, HD (O).
Peter er Paul Harris Fellow og driver i dag virksomheden jepsen +consult og arbejder inden for
strategisk planlægning, organisationsudvikling samt ledelse og coaching, og Peter bor i Jyllinge
sammen med sin hustru Lisbeth.
Jeg byder Peter velkommen i distriktsledelsen og glæder mig til det fremtidige samarbejde.

I distrikt 1480 giver hvert medlem kr.
150,- om året til Foundation gennem
kontingentet, men der er mange
muligheder for, at man individuelt kan
beslutte at øge sit årlige bidrag, så man
som første trin kan blive et Rotary
Foundation Sustaining Member ved at
donere, hvad der svarer til $ 100,- hvert
år.

Hvis dine samlede indbetalinger til
Foundation, når op på $10.000 bliver du
Major Donor, som findes i fire niveauer.

Peter Chr. Juhlsgaard Jepsen

PR kampagnen er i fuld gang i distriktet
Den 27/3 afholdt vi workshop for klubbernes PR ansvarlige for at give
dem baggrunden for PR kampagnen og et overblik over dens indhold.
Præsentationen kan ses her.

I brochuren her kan du læse mere om,
hvordan du kan melde dig til at betale et
fast beløb hver måned, hvert kvartal eller
en gang om året, eller du kan melde dig
til ordningen online via dette link, hvor du
skal logge dig ind på My Rotary.
Hvis du har problemer med at logge
dig ind første gang, kan du følge
vejledningen her eller kontakte din
CICO.

Forskellen på PR og reklame blev diskuteret, og eksempler på god og dårlig PR blev gennemgået. Elementerne i en god
pressemeddelelse blev gennemgået og indøvet ved hjælp af gruppearbejde.
PR værkstøjskassens indhold, som kan ses her, blev gennemgået - specielt manualen for klubbens PR-udvalg og et
dokument om Effektiv PR, som indeholder en detaljeret gennemgang af de vigtigste elementer.

Guvernørens kalender

Der blev lagt stor vægt på de sociale medier, og vi havde en gruppeopgave omkring udarbejdelse af indlæg til Facebook eller
LinkedIn for at tiltrække kandidater til vores iværksætterkampagne.

PR kampagnens iværksætterkonkurrence
Vi er nu i fuld gang med iværksætterkonkurrencen, og der udøves stor opfindsomhed for at finde
egnede kandidater. I min egen klub, Store Heddinge, har man indledt samarbejde med det lokale
Erhvervsråd for at få deres hjælp til at finde egnede iværksættere.
Frederiksberg RK har brugt dette opslag til at sprede budskabet, og i beskrivelsen her er der i
bunden link til et "Road Map" for hele iværksætterkonkurrencen med link til pressemeddelelse og
forslag til annoncetekst.
Alle de deltagende klubber bedes maile en kort beskrivelse af deres aktiviteter til mig på dg14801314@rotary.dk, så andre klubber i fremtiden kan drage nytte af jeres tiltag og erfaringer.
Husk fristen er 15. maj for at sende jeres bedste iværksætter videre til distriktet. Send gerne de
komplette oplysninger om jeres udvalgte iværksætter og beskrivelse af konceptet sammen med
jeres begrundelse for valget til mig på dg1480-1314@rotary.dk.

Er du med på de sociale medier - ellers er det nu!
Som en vigtig del af hele PR kampagnen vil vi gerne have meget mere gang i de
Sociale Medier, så vi gennem f.eks. Facebook og LinkedIn på en effektiv måde kan
øge kendskabet til Rotary, og hvad vi står for i vores netværk.
Hvis du ikke allerede er på Facebook, så meld dig til her, så du løbende kan blive
orienteret om, hvad der sker i Rotary Danmark. Hvis du er tilmeldt Facebook, kan du
finde Rotary Danmarks side her.
På LinkedIn kan du følge med i diskussioner og følge med i, hvad der sker i
distriktet. Hvis du ikke har en LinkedIn profil, så tilmeld dig her. Hvis du allerede er
på LinkedIn, så finder du distriktets side her, hvor du skal klikke på Følg i øverste
højre hjørne for at få opdateringer fremover.

Følg os på LinkedIn siden for distrikt 1480

For at få mere liv på siderne, er det vigtigt at alle klubber løbende fremsender
nyheder og gode historier om klubbens aktiviteter til distriktets formand for
PR,Munter, på munter@missword.dk. Det er typisk en opgave for klubbens formand
for PR-udvalget. Vi glæder os til at få mange indlæg fra jer.

Projekter i distriktet
Store Heddinge RK havde i sidste uge besøg af Erik Tornøe fra Hanherred RK, som klubben har samarbejdet med om et
vandprojekt i Burundi, der ligger ca. midt i Afrika.
Han fortalte om det nu afsluttede projekt, hvor hans klub havde doneret kr. 70.000 til projektet, en svensk og en norsk
venskabsklub havde ligesom Store Heddinge RK hver doneret kr. 25.000. Med Matching Grants var beløbet på kr. 145.000 blevet
til næsten kr. 500.000, som var blevet brugt til at skaffe frisk vand til 4-5.000 mennesker, som har fået leveret en vandhane i
deres egen bolig med en brugt dansk vandmåler.
Jeg synes, at dette projekt er et godt eksempel på, hvordan et beløb fra en enkelt klub gennem samarbejde med andre klubber
kan føre til gennemførelsen af et imponerende projekt, og at man sagtens kan arbejde på tværs af distrikts- og landegrænser.

Det har været en travl måned, hvor der
ud over RLI 1, PR workshop,
to jubilæer og Inner Wheel mødet
beskrevet over for har været afholdt
PETS & Instruktionsmøde d. 22/3,
Foundation seminar d. 27/2 og Grant
seminar d. 3/4 - alle på Smaalandshavet
i Karrebæksminde, som vi er blevet
rigtig glade for at anvende til vores
møder.
Den 27/3 deltog jeg i et møde med
repræsentanter fra Rotary I Norge og
Sverige i distrikt 1470, hvor vi ud over at
snakke om PR kampagnen, fik
undersøgt mulighederne for et
skandinavisk samarbejde omkring
udviklingen af vores nye hjemmeside.
Svenskerne er længst fremme og har på
www.rotary.se kopieret designet fra
siderne på www.rotary.org. De er i gang
med en ny medlemsdel med login, så vi
følger deres udvikling og undersøger
også alternative muligheder.
Ud over de møder, som jeg selv har
været med til, har min efterfølger, Werner
Kahle, holdt PrePETS 2 møder i
minidistrikterne med de respektive
assisterende guvernører og præsident
electerne.
Nu stilner det lidt af med alle møderne,
så jeg kan glæde mig til igen at deltage i
flere af møderne i min egen klub, Store
Heddinge RK, og så glæder jeg mig til at
holde påskeferie i vores lille græske hus
på Thassos.
Jeg vil gerne ønske alle rotarianere en
rigtig god påske.

E-klubben søger CICO

Send mig meget gerne løbende informationer om jeres projekter - lokale eller internationale, så jeg kan viderebringe det,
og andre klubber kan blive inspireret.

RLI 1 - Rotary Leadership Institute startede d. 29. marts
Så fik vi også i distrikt 1480 startet op på RLI i de skønne lokaler på Herlufsholm Idrætscenter i Næstved.
21 tilmeldte og 9 undervisere fra RLI fakultetet deltog i det første af de tre moduler, som havde overskriften
En rotarianer. RLI Chair Henrik startede med en introduktion til ledelse i frivillige organisationer som oplæg
til et gruppearbejde i tre grupper.
Senere var der gruppearbejde omkring teambuilding, og derefter kunne man vælge mellem emnerne
lederskab, service projekter samt etik og erhverv.
Efter gruppearbejderne afrapporterede grupperne i plenum, og vi endte med en evaluering af dagen.
Dagen sluttede med Blue Hour, hvor vi fik serveret nogle flotte blå drinks og netværkede indbyrdes.
Du kan se folderen for RLI forløbet her.
Stor tak til vores assisterende guvernør for område 2, Philip Green, der er centerleder for Herlufsholm
Idrætscener og som lader os benytte de nye flotte lokaler til RLI og til andre af distriktets aktiviteter.
Klik på billederne for at se en større udgave.

E-klubbens CICO, Mikkel, skal være
præsident i klubben næste år, så de
leder med lys og lygte efter et medlem,
der kan aflaste Mikkel, fordi CICO
udfylder en meget vigtig rolle i eklubben, idet hjemmesidens indhold af
artikler og mødereferater med videre er
omdrejningspunktet for klubben.
Hvis du kender en eller flere personer
med computererfaring, som du tror
kunne have lyst til at blive medlem i eklubben, så send dem dette
link: www.rotaryeklub1480.dk, så de selv
kan checke, hvad det hele går ud på. På
siderne finder du også
kontaktinformationerne til e-klubben.
Hvis du ikke selv har prøvet at være til et
møde i e-klubben, hvis du er forhindret i
at komme til et møde i din egen klub, så
gå ind på siderne og brug 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.

Guvernørens nyhedsbrev
Udsendes til distriktets medlemmer og
øvrige interesserede rotarianere.
Send mig en e-mail, hvis du har
kommentarer, idéer til emner eller
forslag til forbedringer af nyhedsbrevet
på dg1480-1314@rotary.dk
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