
Kære Rotary venner ..

Om lidt er året gået, 
et år der har budt på ud-
fordringer såvel i Rotary 
som i den verden, vi er 
en del af. Vores enga-
gement har været med 
fokus på de mennesker, 
der har det sværest  på 
grund af naturkatastrofer, 
fattigdom, mangel på rent 
vand m.m. Vi rotarianere 
har alle bidraget efter 
bedste evne, og det kan 
vi være stolte af. På et 
af mine klubbesøg blev 
jeg spurgt: Er vi rotaria-
nere bedre mennesker 
end andre? Svaret var: 
Nej, det er vi ikke, men 
vi har knapt så mange 
undskyldninger for ikke        
at være det!

Nu er det ved at være 
jul, og der er meget at 
glæde sig over i denne 
juletid og også meget 
godt at se tilbage på. 
Lad os sammen se frem 
til et godt nytår, hvor vi 
igen  vil leve op til vores 
mål og gi’ den en sidste 
skalle med EndPolioNow 
programmet, der slutter 
1. juli 2012. 

Med disse ord vil jeg 
ønske alle en glædelig jul 
og et godt nytår.

Steen Malherbe

Rotary i Danmark 90 år
November måned slut-

tede med at fejre Køben-
havns Rotary Klubs 90 
års jubilæum – alle var 
inviteret til Intercitymøde, 
og det blev en dag, som 
kun kan overgås om 10 
år, hvor den runde dag 
skal fejres. I sidste num-
mer af Rotary Norden 
(nr. 7 nov.-dec.-2011) 
kan I læse mere om 
klubbens interessante 
historie frem til i dag.                          
Artiklen står på side 44. 

Benyt også lejligheden 
til at se vores nye lokal-
redaktør Jens Otto Kjær 
Hansen og notere tiderne 
og sted for fremsendelse 
af materiale til danske 
landssider i Rotary Nor-
den. Repræsentanter 
for  ”New Generation” fik  
lejlighed til at mødes med 
Rotary International Pre-
sident Kalyan Banerjee 
om morgenen som start 
på 90 års jubilæet.  
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       Rotary Norden

Velkommen til vores 
indtrædende Rotary 
Danmark lokalredaktør 
rektor for Danmarks Me-
die- og Journalisthøjskole 
Jens Otto Kjær Hansen 
fra Journalisthøjskolen i 
Aarhus.  Jens Otto er et 
erfarent mediemenneske 
og en dreven journa-
list, der i 1978 høstede 
Cavlingprisen for dyb-
deborende journalistik. 
Tiltrædelsen finder sted 
1. januar 2012. 

       New Generation

Klubbens Formand for 
”New Generation” kan nu 
registreres under ”admi-
nistration af klubben” på 
Rotary Web.  ”New Ge-
neration” er, som jeg har 
fortalt om på de 50 klub-
besøg, jeg har haft i år, 
vores nye tjenestegren. 
og med udgangspunkt i 
denne vil Rotary verden 
over få tilført ny energi og 
tilpasse sig den nye tid, 
vi lever i.

Thanksgiving blev  det 
helt store tilløbsstykke 
med mere end 300 delta-
gere bestående af  
inbound, outbound, 
rebound, værtsfamilier 
og forældre til outbound. 
Indledningsvis briefede 
District Chair Thomas 
Knudsen de unge, der 
skal af sted her til som-
mer om, hvordan de skal 
forholde sig inden, under, 
og når de er tilbage igen 
i Danmark. Forældrene 
fik også nogle gode råd 

med på vejen altsammen 
for at gøre opholdet så 
optimalt på alle måder 
som muligt for både de 
unge og deres forældre.  
Efter indtagelsen af det 
traditionsrige måltid med 
kalkun var der under-
holdning af inbounds, 
som havde forberedt 
sang, spil og sketches. 
En aften hvor vi skylder 
alle frivillige Rotarianere 
en stor tak for et kæmpe 
arbejde.

 På vores årsmøde 
i september blev fore-
slået mindre ændringer til 
RDU (Rotary Danmarks 
Ungdoms-udveksling) 
vedtægter, ændringer af 
en mere praktisk natur.  
Disse var fremlagt på 
nettet, men ikke distribu-
eret, dette valgte distrikt 
1470 som eneste distrikt 
i landet ikke at kunne 
behandle.  

Vi har nu udviklet en 
hensigtsmæssig måde 
at foretage afstemning 
på med differentieret 
antal stemmer afhængig 
af antal medlemmer i 
respektive klubber. Tak 
for det Just. 

I forbindelse med 
behandlingen af RDU for-
slag til vedtægtsændring 
fremkom et konstruk-
tivt forslag fra Jørgen 
Ougaard, Hundige-Ishøj 
RK, som mente, at vi har 
brug for et sæt distrikts-
vedtægter. Forslaget 
blev prompte vedtaget, 
og Jørgen tog imod 
udfordringen til at blive 
formand for Vedtægtsud-
valget.   
Det forlyder nu, at opga-
ven er i fuld gang med at 
blive løst og formentlig 
fuldendt i første kvar-
tal næste år og endelig 
godkendelse finder sted 
på Distriktskonferencen 
2012.

.  

http://hartoft.dk/distrikt_1470/RDU/index.htmlSe billederne fra Thanksgiving ved at trykke her



50 års jubilæum

Tåstrup Rotary Klub havde sit 50 års jubilæum 
den 14. november.  I den anledning afholdt klub-
ben et spændende netværksarrangement for 
specielt indbudte erhvervsledere og funktions-
chefer med tilknytning til erhvervslivet i Høje-
Taastrup Kommune. Præsident Lene Stevnsborg 
bød velkommen og kommunens borgmester Mi-
chael Ziegler holdt indlæg om: Erhvervsudviklin-
gen i Høje-Taastrup de næste 50 år. Naturligvis 
fik de indbudte gæster også lejlighed til at høre 
lidt om Rotary i Taastrup og om de par hundrede 
ledere i den lokale Rotary klub, der hhv.  har 
været og er netværk med en konstant fornyelse, 
dynamik og inspiration i takt med erhvervslivets 
udvikling. Klubbens egen fest blev afholdt på  
Hotel Prindsen i Roskilde med en flot middag, 
minderige taler og ellers for fuld musik, dans og 
natmad til sidste mand lukkede og slukkede kl 
02.00.

Annual giving recognition banners 

Frederikssund-Falkenborg og Frederiksberg Rotaryklubber som henholdsvis nr. 1 og nr. 2  løb af med 
2010-2011 Annual Giving recognition banners med højeste indbetaling til Foundation per medlem.  
Bannerne blev overleveret ved klubbesøgene i november måned - tillykke.

Vi har fået vendt en kedelig 
udvikling med faldende med-
lemstal til nu igen at øge antallet 
af medlemmer. Tallene viser, at 
vi var 2.528 1. juli og nu pr. 1. 
december er 2.532, ikke impone-
rende, men vi har nu fået vendt 
en tilbagegang til en fremgang, 
tillykke med det og tak for mange 
gode initiativer. Nu kan vi se 
fremad med en hvis fortrøstning. 
Også på klubsiden ser det ud 
til, at vi inden længe kommer op 
på 72 klubber igen, hvilket ikke 
er målet, men et vigtigt skridt på 
vejen, når den første nye klub 
i dette funktionsår ser ud til at 
blive født i første kvartal næste 
år. Ikke underligt, at det bliver en 
morgenklub, men meget mere 
om det senere. 

           

Fredag, den 14. november 
blev det fejret på festlig vis, at 
endnu et RLU hold havde fær-
diggjort forløbet. 13 klubber er 
repræsenteret på holdet, der i 
øvrigt bestod af:

Niels Bach-Rasmussen, Ma-
rie-Louise Baes, Anne Frausing, 
Susanne Edelmann Hammer, 
Raino Hansen, Christian Jensen, 
Carsten Kruse (D-1480), Helle 
Munk, Lone Mønster, Poul Erik 
Mølgaard Rasmussen, Tommy 
Sonne, Jacob Stryhn, Christian 
Sørensen og Peter Tillegreen.

Vi siger stort tillykke og glæder 
os over, at vi i distriktet nu har 
yderligere 14 super ambassadø-
rer for ROTARY og D-1470!

Convention no. 103 i Bangkok 
finder sted fra søndag, den 6 maj 
til onsdag, den 9. maj 2012.

Københavns Rotary Klub er 
i gang med at arrangere en 4-5 
dages tur - enten før eller efter 
Convention – til ekseptionelle 
steder af kultur, historisk og er-
hvervsmæssig karakter. Vi har 
en del kontakter i området, som 
vi vil trække på. Convention fee 
er på 195$, Thai Air har lovet 
konkurrencedygtige priser (p.t. 
4.500), og vi har også gode cen-
trale hotelmuligheder til ca. 100$ 
pr. døgn. Udflugter på de kanter 
er generelt yderst rimelige, så 
alt i alt forventer vi en oplevelse 
noget ud over det sædvanlige . 
Interesserede fra distriktet bedes 
henvende sig til Niels Mengel 
tlf 40 42 21 19 elller mail nm@
ohcap.com) for forespørgsler og 
evt. tilmelding. 

Status på medlemsudvikling Graduation på ROTARY
Leder Uddannelse hold 3

Bangkok tur i maj 2012



Tradition er nøglen til succesrig fundraising og godt klubliv. 
Indlæg ved Niels Jørn Hahn, Assisterende guvernør i Område 1.

AG-érnes officielle rolle er, 
som den er beskrevet i trænings-
manualen for Assisterende gu-
vernører ”at hjælpe guvernøren 
med administrationen af tildelte 
klubber”. I Distrikt 1470 er der 
ialt 71 klubber fordelt på 8 AG-er. 
Jeg har fornøjelsen af at have 
fået tildelt klubberne i Område 1, 
som omfatter klubberne Helsin-
ge, Græsted, Gilleleje, Hornbæk, 
Espergærde- Humlebæk, Hel-
singør, Helsingør-Snekkersten, 
Humlebæk-Nivå og Fredensborg.

Hvor DG i guvernøråret  i et 
hektisk besøgsprogram skal 
have møde med samtlige 71 
klubber, er vi som AG-er privi-
legeret ved at have væsentlig 
færre klubber og ikke mindst ved 
at have en 3-årig funktionspe-
riode. Dette giver en helt anden 
mulighed for at lære klubberne 
og deres ånd og indre liv bedre 
at kende. Rotaryåret 2011-12 er 
mit andet år som AG-er.

Min egen klub er Sønderbro 
RK, hvor jeg har været med-
lem i 20 år. Sønderbro RK er 
hjemmehørende på Amager, 
og hvor alle kender de 3 øvrige 
københavnske brokvarterer, er 
Sønderbro ukendt for de fleste. 
Men oprindelig var der 4 porte, 
hvorigennem man kunne komme 
ind i København, og vejen fra 
syd (Søndre Port) var over Ama-
ger. Sønderbro RK er en typisk 
københavner/storby klub: med-
lemmerne har både arbejdsplads 
og bopæl spredt over et stort 
geografisk område i forhold til 
klubbens hjemsted. Modsat hertil 
hvad jeg oplever hos klubberne i 
Område 1. Her er enten arbejds-
plads eller bopæl i klubbens 
område, og ofte har man begge 
dele. Dette præger i høj grad 
klublivet og aktiviteterne, herun-
der valg af fundraising aktiviteter.

Selv om en af klubberne 
(Hornbæk RK med Charterdato 
5/5 2009) er meget ny, er vi hel-
digvis i en situation, at alle klub-
berne har en rimelig størrelse 
og er velfungerende. Det er ikke 
ensbetydende med, at der ikke 
stadig er udfordringer og poten-
tialet for yderligere medlemstil-
gang er absolut tilstede. Heldig-
vis oplever vi også tilgang til flere 
klubber, og jeg er overbevist om, 
at Område 1 vil lægge beslag 
på en overproportional andel af 
distriktets ”incitamentsprogram”.

En af AG-ernes vigtigste 
opgaver er efter min opfattelse 
at videreformidle gode idéer og 
succeshistorier, som man erfarer 
via besøgene i de enkelte klub-
ber. Selvfølgelig er forudsæt-
ninger i de enkelte klubber ofte 
forskellige, men der ligger her 
et kæmpe katalog af gode idéer 
og erfaring med aktiviteter, som 
fortjener at blive samlet op. En 
generel erfaring viser, at der, 
hvor man har haft tålmodighed til 
og vilje til at opbygge en tradition 
om en klubaktivitet, opnår man 
de bedste resultater økonomisk 
og socialt. Eksempler herpå er 
julekoncert i Helsingør og Græ-
steds tradition med intercitymøde 
dagen efter Folketingets åbning 
i oktober, hvor det også i år lyk-
kedes at samle 135 deltagere 
til et møde med forhenværende 
beskæftigelsesminister Inger 
Støjberg. Der er flere, ja selv den 
nyeste klub Hornbæk har på den 
korte tid fået opbygget noget, 
som synes at blive til en tradition: 
nemlig et motionsløb til fordel for 
klubbens projekter.

Græsted RK har også en tra-
dition med hvert år at afholde en 
amatørteaterforestilling for pensi-
onisterne i kommunen. Formålet 
er udelukkende at give pensio-
nisterne en oplevelse, men ved 
at ”sælge” en lukket forestilling til 
virksomheder, er der nu også lidt 
penge til klubben. Da traditionen 
blev startet, var det for pen-
sionisterne i den forholdvis lille 
Græsted Kommune, men efter 
kommunesammenlægningen 
til Gribskov Kommune øgede 
man antallet af forestillinger. Der 
skulle ikke gøres forskel, så nu 
er der forestilling hver dag i en 
hel uge, og til én af forestillinger-
ne er såvel DG som AG inviteret. 
Fantastisk idé og initiativ som 
bringer Rotary på alles læber i lo-
kalsamfundet, og det er jo netop 
det, vi gerne vil opnå. 

Jeg oplever at være blevet 
taget godt imod i klubberne, og 
jeg ser frem til anden halvdel af 
min AG periode med glæde og 
forventning.

Glædelig jul og godt nytår 
ønsker jeg alle rotarianere i 
almindelighed og klubberne og 
medlemmerne i Område 1 i sær-
deleshed.

Niels Jørn Hahn 



  

 AG område 5
 Steen Svanholmer
 TLF: 25 43 37 75
 ssv@bladkompagniet.dk
 Copenhagen International, Copenhagen Morning, Frede- 
 riksberg, Frederiksberg-Falkoner, Frederiksberg-Mariendal, 
 Køhenhavn, København City, København Grundtvig, Køben- 
 havn Langelinie, København Vesterbro, Valby-Frederiksberg 

Distrikt 1470

Produktion: Just Hartoft DICO 1470

  

  AG område 4
 Katharine Sture Kristensen
 Tlf: 44 44 76 55
 1470ag4@gmail.com
 Charlottenlund, Dyrehaven, Gentofte, Gentofte-Vangede, 
 Hellerup, Kongens Lyngby, København Nord, Skovshoved, 
 Sorgenfri, Virum 

  

 AG område 3
 Klaus Kristian Jakobsen
 Tlf: 47 19 35 00
 klaus.k.jakobsen@gmail.com
 Egedal, Frederiksborg, Frederikssund, Frewderiksværk, 
 Frederikssund-Falkenborg,Hillerød,  
 Hillerød Chr. IV, Slangerup 

  

 AG område 2 
 Lars Bloch
 Tlf: 48 17 62 37
 larsbloch@mail.dk 
 Allerød, Birkerød, Birkerød Henrik Gerner, Farum, Holte, 
 Hørsholm,Lillerød, Søllerød, Værløse 

  

 AG område 1
 Niels Jørn Hahn
 Tlf: 35 25 18 68
 Mail: njhahn@mail.dk
 Espergærde-Humlebæk, Fredensborg, Gilleleje, Græsted, 
 Helsinge, Helsingør, Helsingør-Snekkersten, Hornbæk, 
 Humlebæk-Nivå 

  

 AG område 6
 Iben Stærmose
 Tlf: 45 41 07 17
 iben@starmose.net
 Amager, Chr.havn-Slotsholmen, Dragør, Hasle, Kastrup,  
 København Ørestad, Nexø, Rønne, Sønderbro, Tårnby 

  

 AG område 7
 Peter Speldt
 Tlf: 44 97 85 17
 peter@speldt.dk
 Brøndbyerne, Brøndby-Vallensbæk, Glostrup-Albertslund,  
 Hundige-Ishøj, Hvidovre, Høje Taastrup, Taastrup

  

 AG område 8
 Henning Melsen
 Tlf: 44 65 13 42
 henning.melsen@hotmail.com
 Ballerup, Ballerup Sct. Jacob, Brønshøj, Gladsaxe
 Gladsaxe Syd, Herlev, Nuuk, Rødovre-Vanløse
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