MÅNEDSBREV 4-5-6. 2018-2019.
Kære Rotarianer.
Godt Nytår til jer alle. Håber ikke at nogen af jer er blevet berørt/ramt af den frygtelige ulykke på Storebælt

STAY GLOBAL-ACT LOCAL = BE THE INSPIRATION, People of action.
RLI: Dette er igen blevet afviklet med stor succes og over 20 deltagere, stor tak til Inge Dahl og RLI-teamet
Næste års RLI er allerede planlagt: Efterår 2019.
Bemærk: Ansøgningsfristen er 18. august 2019 for følgende 3 moduler:
Modul 1, lørdag 31. august
Modul 2, lørdag 5. oktober
Modul 3, lørdag 2. november
Alle dage i tidsrummet kl. 09.30 - 16.00.
RYLA: RYLA blev efter nogle aflysninger de foregående år gennemført med stor succes på Dalum
Landbrugskole : Fredag 05.10 til søndag 07.10. 2018. Alle deltagere har haft en fantastisk oplevelse og fået
masser af input og stof til eftertanke, de som jeg har talt med var ovenud begejstrede og kunne sagtens
have brugt 1-2 dage mere i RYLA seminariet.
Eksempler på evalueringsudtalelser fra deltagerne:
√ Mangfoldigheden. Både kursister og foredragsholdere har været meget forskellige.
Fedt!
√ Strukturen, tilrettelæggelsen, faciliteterne og diversiteten i oplæggene!
√ Netværket og informationerne!
√ Positiv overrasket over deltagerne på holdet. Meget højt engagement, samt en god
blanding af foredragsholdere!
√ Forskelligheden af indlægsholderne. Alle var kompetente, men med hver deres
indgangsvinkel på emnet!
Stor Tak til Formanden for RYLA PETER SEEHAUSEN og teamet bag RYLA.

Bemærk: RYLA Seminar 2019 gennemføres

i weekenden 8.-10. november 2019

på Dalum Landbrugsskole i Odense.
Se derfor allerede nu efter emner til deltagere, så du i din klub kan anbefale dem til deltagelse i
RYLA Seminar 2019. Information om program, tilmelding og praktiske oplysninger kommer medio første
halvår 2019.
DISTRIKTETS UDVIKLING
Jeg har nu besøgt næsten alle klubber og ser at alle har fokus på rotary og især medlem udviklingen, samt
det gode ”klubliv” rigtig mange har taget input fra vores PRE PETS og PETS med i deres arbejde, hvor vi alle
lægger vægt på at styrke og udvide klubben.
TEMA Vi har et tema, det ses i distriktets logo, vi ønsker at være: AKTIVE - FLEKSIBLE - INNOVATIVE Alle
aktiviteter og tiltag skal skabe VÆRDI for jeres klubber og ”BE THE INSPIRATION”
DISTRIKTETS MÅL
Vi arbejder mod konkrete mål, en del af disse var allerede fremme på Pre-PETS (PETS = Præsident Elect
Træning Seminar) i efteråret 2017, klubbernes præsident Elect bidrog med overvejelser omkring deres
fokusområder.
En række mål blev endeligt givet af deltagerne forud for PETS og Instruktionsmødet i marts 2018
De blev prioriteret:
1 PR/IMAGE i lokalområdet og i distriktet, Pressemeddelelser/kommunikation/presse
Rigtig mange klubber har taget det til sig at vi skal være mere synlige, det har vi også talt om på formøder i
forbindelse med Guvernørbesøg, og det virker også på FACEBOOK, og Linkedin.
Vi ahr også fået en som vil tage sig af jobbet som kommunikations ansvarlig for distriktet dette det har
hidtil ligget hos guvernøren, så her i starten af 2019 regner vi med at det er i gang, med endnu mere power
dette gælder også vores hjemmeside rotary.dk distrikt 1461 så vi håber at i vil tage godt imod vores nye
kommunikations ansvarlig
2. Flere medlemmer HURRA HURRA, læs hvorfor her : Vi har fremgang i antallet af Piger i vores distrikt, og
da jeg den 4/12 talte med vores landsekretær havde vi faktisk fastholdt vores medlemstal fra 01.07.2018.
Men men, De kære mænd, nogle af dem har desværre forladt os lidt flere en som der kommet ind i vores
fantastiske netværk, Men vi skal glæde os over at vi næsten holder status Q, så en stor ros og tak til jer alle
for hele tiden at have fokus på at fortælle og opfordre til at flere bliver en del af vores fantastiske netværk.

KONTINUERLIG PROCES Processen omkring målsætning er kontinuerlig, hvilket betyder at mål og
fokusområder bliver evalueret allerede ved Pre-PETS i dette efterår, samt på PETS 2019 - Især gælder det
om at vi i distriktet udbyder det i efterspørger og at der hele tiden bliver tilrettet.
UDVIKLING I SAMARBEJDE Udviklingen af det koncept I vil se udmøntet i den kommende tid, er også sket i
samarbejde med distriktets Assisterende guvernører og nøglepersoner i Distriktsrådet. Derfor et det et
kæmpe + at medlemsudvalget var med på PRE PETS.

NY I ROTARY Seminaret NY I ROTARY er fremadrettet kun for nye medlemmer. Udover velkomst i klubben,
så bliver nye medlemmer også budt velkommen i et personligt brev fra guvernøren/ distriktet, Nye
medlemmer modtager samtidig dato for det Ny i Rotary seminar.
Evaluering: DGN Poul Erik Vestergaard Frandsen, Har kun fået positive tilkendegivelser på ”NY I ROTARY”
Deltagerne får en god start viden og lidt mere kendskab til Rotary, samtidig får DGN input til hvad nye
rotarianere kan bidrage med og forventer af ROTARY, en god viden som kommende Guvernør.
UDVALGSARBEJDET Der er sket en konkretisering af udvalgsarbejdet, med øget fokus på medlemsudvikling,
intern og ekstern kommunikation samt på Rotary som erhvervsnetværk. Og jeg har det med på mine
klubbesøg, hvor vi snakker om mulighederne på formødet. Min vurdering af tilbagemeldinger fra AGér går i
den retning at alle klubber arbejder seriøst omkring medlemssituationen, synlighed, lokal projekter.

ROTARACT: ROTARACT har desværre en udfordring som vi alle kan hjælpe dem med, der er en relativ stor
tilbagegang i klubben, så kender du nogen fra dit område som kunne tænke sig at blive en del af dette
nerværk, så sig det endelig, mange unge fra vores region studere eller arbejder i Odense, så det er et oplagt
netværk, om men er fra Nordborg, Tønder eller Langeland eller hvor man kommer fra, så giv et emne til
ROTARACT.
PROJEKTER Der er ønske om et øget fokus på projekter, lokale som globale. Vi vil de kommende måneder
give dig et indblik i hvad der sker i distriktet, og bringe inspiration til nye projekter. VÆR AKTIV I ROTARY
Der sker en masse de kommende Rotaryår. Med den fleksibilitet der er givet af Rotary International, med
udviklingen i dit distrikt, i din klub, bliver det mere inspirerende, givende og sjovt at være Rotarianer i de
kommende år! Min opfordring til dig er at du deltager så meget du kan. Vær en aktiv Rotarianer, vær en
inspiration, det vil du selv nyde godt af, og det vil andre nyde godt af. Velkommen til en fantastisk tid i
Rotary, med stolthed for vores organisation og ihærdighed vil vi sammen udvikles i positiv retning.
Distriktets udvalg er klar til at hjælpe dig og din klub. Når vi i Rotary samarbejder, så er der ingen grænser
for hvad vi kan! BE THE INSPIRATION.
Litauen: Jeg havde den store glæde at blive inviteret til Litauen i forbindelse med deres distrikts
konference, og hvilken opmærksomhed Eva og jeg fik derover, ingen tvivl om at de er os alle meget
taknemmelig for den indsats rotarykammerater og klubber har gjort herfra Danmark, Så jeg vil overbringe
mange hilsner og tak samt ønsket om et godt samarbejde i fremtiden.

De bedste Rotary nytårs hilsner
Distrikts guvernør Lars Chr. Prytz

