Guvernørens månedsbrev for februar
For nylig sagde en rotarianer til mig, at vi
mangler short term tilbud til medlemmer
over 35. Fra de unge, som deltager i Short
terms rundt i verden kan vi høre, hvor meget det betyder at komme ud og tale med
andre unge fra hele verden.
Der er også tilbud til ældre rotarianere –
og deres venner, der på mange måder indeholder de samme elementer som short
terms programmerne. Klubber rundt omkring i Europa arrangerer ture, hvor du
sammen med andre rotarianere bliver
guidet rundt i lokalområdet og samtidig
oplever andre klubbers liv. Indtil videre
har jeg fået tre tilbud i år:

Rotary Club Praqa Ekomonia inviterer på
en rejse til Prag. Turen foregår 8. - 16.april
2016 og er en all incl. rejse. Tilmeldingsfrist : 10.2.2016.
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Distriktskonference
er vel overstået

Almancil International Rotary Club og Rotary Club de Leiria inviterer til en rejse i
Algarve og Leiria fra 28.4. – 6.5. 2016. Tilmeldingsfrist 6.3. 2016.
Det kunne måske også være en ide for
danske klubber at arrangere ture i spændende dele af Danmark????

Klik på album for at
se billederne fra
konferencen

Nu til noget hjemligt
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Club Ancona-Conero (Italien ud mod Adriaterhavet) arrangerer for 7. gang ”Hidden
Masterpieces” i deres lokalområde fra 23.
– 28.maj 2016. Tilmelding 26.3.2016. samtidigt støtter man End Polio Now.

I begyndelsen af januar har alle præsidenter modtaget en opfordring til at komme
med forslag til DGND, altså den, der skal
være guvernør i 2018 – 19. Jeg ved at
mange har drøftet sagen i klubben eller i
bestyrelsen og jeg venter spændt på svarene. Det ville være en stor oplevelse, hvis
der kom flere kandidater.
Det er klubben, der indstiller, men du kan
jo godt pege på dig selv over for klubben,
hvis du har lyst. Kravene er at du har været præsident, magter engelsk i skrift og
tale samt kan og vil afsætte ret mange timer de kommende tre år til en spændende
rejse i og med Rotary.
23.2. er Rotarys fødselsdag. Jeg vil gerne
støtte PR-udvalgets opfordring til klubberne om at markere dagen.
Danmark er det land, der udsender og
modtager flest udvekslingsstudenter målt
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Se Ravis tale ved
assembly 2015

My Rotary

vigtige Rotary sider - hvilket må ses som en stor
fordel når man opererer mellem portalerne.
Hvis alt går efter planen, vil den nye portal blive
taget i brug i midten af dette Rotary år.

pr. indbygger. Det er vigtigt, at vi håndterer den
opgave, så både de unge, værtsfamilier og klubben
får gode oplevelser. En forudsætning for at det skal
lykkes er, at alle kender de vilkår, som vi arbejder
under og her er protection officer en vigtig person.
Derfor vil vi i løbet af de næste måneder indkalde
alle PO’er til en træningsaften, hvor vi gennemgår
både etiske og praktiske aspekter i PO’ens rolle.

Den første introduktion vil dog allerede blive vist
på de kommende PETS-møder hvor landssekretær
Asbjørn Isaksen vil gennemgå portalen for de kommende sekretærer.
DICO´erne vil så efterfølgende afholde kursus for
klubbernes CICO´er der derefter skal instruerer de
enkelte klubbers medlemmer i brugen.

Mange hilsner
Marianne Løje
DG 1480

DICO Jørgen Maaløv Jørgensen orienterer om den nye Rotary portal.

Som det måske er nogen bekendt, er der ved at
blive lagt sidste hånd på den nye rotary.dk portal.
I øjeblikket er IT-udvalget medlemmer ved at teste
de mange funktioner som indgår i de nye sider —
senere vil udvalgte testpersoner fra 1480 samt de
øvrige distrikter blive involveret i testen.

Ovenstående viser et par eksempler fra den nye
portal h.h.v. mødesiden og profilsiden.
Så glæd jer, det bliver spændende!

Som det fremgår af ovenstående billede er layoutet
som vi kender det fra rotary.org og betjeningen af
de to portaler vil stort set være den samme for de to

