Guvernørens månedsbrev for juni
En revolution i Rotary
- en af de mere fredelige …!
Af Henning Damtoft Pedersen, PDG
COL-delegeret, distrikt 1480.

I har sikkert også i jeres
Rotaryklub, som man har i
så mange andre klubber
over hele verden, ind
imellem drøftet, om det
kunne have en positiv
virkning på medlemsdeltagelsen, hvis ikke den centrale bestemmelse var, at man skal holde et
Rotarymøde én gang om ugen stort set hele
året igennem.
- Vil et færre antal møder pr. måned kunne
øge mødeprocenten ved de enkelte møder?
- Vil en anden mødefrekvens kunne tiltrække
flere unge og travle m/k-ere eller måske forhindre, at nogle forlader klubben?

Mødefrekvens til diskussion …
Rotary International har i forskellige klubber
rundt om i verden de senere år gennemført
forsøg med frekvensen for mødeafholdelse,
men man har ikke kunnet se nogen signifikant forskel i fremmøde og medlemstilgang
eller afgang ved at anvende modellen med et
ugentligt møde, eller en model, hvor frekvensen var en anden.
Stor var derfor forbavselsen blandt mange
COL-delegerede, da man i efteråret 2015
modtog det omfattende materiale, der skulle
gennemarbejdes og drøftes på Council on Legislation (COL) i år, ”Rotarys lovgivende For-

samling”, der træder sammen hvert tredje år.
Her var nemlig – blandt mange andre - en
række forskellige forslag, der ville gøre op
med kravet om et ugentligt møde.
DICO 1480 Jørgen Maaløv

Skal der ske ændringer i regelgrundlaget for
Rotary, dvs. i den såkaldte constitution, vores ”grundlov”, eller i de såkaldte bylaws,
standardvedtægterne, så skal det altid godkendes på et council.
I alt var der til dette års COL, der trådte
sammen fra den 10. – 15. april, godt 530
delegerede. COL afholdes hvert tredje år og
altid i Chicago, hvor Rotarys hovedkvarter
ligger. COL er Rotarys højeste myndighed.
Jeg havde så den ære og fornøjelse at være
valgt til at repræsentere distrikt 1480. Hvert
af de ca. 530 distrikter world wide sender en
repræsentant, og kravet til den valgte er
grundlæggende, at man har beklædt posten
som distriktsguvernør. Inden deltagelsen
gennemgik alle delegerede et ret så omfattende on line træningsprogram for på den
måde at sikre, at sagsbehandlingen kunne
foregå på bedste vis.
Ud over de delegerede deltog The RI Board,
TRF Trustees (fra Rotary Foundation) og tidligere RI præsidenter. Disse havde taleret,
men ikke stemmeret.
Under COL blev i alt 181 forslag behandlet.
Heraf 117 egentlige lovforslag og 64 resolutionsforslag. 46 lovforslag blev vedtaget. 14
resolutionsforslag blev vedtaget, og 3 blev
henvist til The Board til videre bearbejdning.
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Alle lovændringer vil være gældende fra den
1. juli 2016, med mindre andet er anført.

Opgør med det ugentlige
møde …
Forslag til behandling på et COL kan komme
fra de enkelte klubber, fra distrikter eller fra
Board of Directors, Rotary Internationals
”bestyrelse”. Flere af forslagene fra de forskellige klubber og distrikter omhandlede
som nævnt det punkt, at man ville gøre op
med den bestemmelse, at en klub skal afholde et møde én gang om ugen. Der var enslydende og varianter af forslag om mødefrekvens fra lande som Danmark, Belgien, Holland, Finland og England. Ja også fra Indien
og New Zealand.
Det mest bemærkelsesværdige for de delegerede var nok, at et forslag fra The Board
helt ville fjerne centrale krav til frekvensen
for møders afholdelse. Det skulle helt være
op til den enkelte klub at bestemme. Det
blev diskuteret frem og tilbage, stillet ændringsforslag osv. Resultatet for det nye re-
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gelsæt blev med stemmerne: for stemte 392; imod
stemte 82:

merne.
Klubbens kasserer skal være medlem af bestyrelsen
Lovforslag om, at kassereren skal være medlem af
bestyrelsen.
Fast udvalgsstruktur i alle klubber
Lovforslag om, at alle klubber skal have 5 faste
udvalg: Klubadministration, medlemsudvalg, PR,
Foundation, serviceprojektudvalg. Evt. øvrige udvalg er frivilligt.
Afskaffelse af optagelsesafgift for nye medlemmer
Lovforslag om at fjerne optagelsesafgiften ved optagelse af nye medlemmer.

Medlemskab

At fra den 1. juli 2016 vil enhver Rotaryklub world wide i sine egne vedtægter kunne fastlægge sin egen
mødefrekvens, dvs. også en anden end med et ugentligt møde. Dog skal der som minimum afholdes to møder pr. måned.
Dette kan betragtes som en styrkelse af den enkelte
klubs autonomi. Den mere centrale styring fra RI´s
side er reduceret. Mere bliver overladt til klubbernes
egne afgørelser. En holdning, som vi fra de nordiske
områder også støttede. Denne større frihed ses også i
flere af de øvrige beslutninger, der blev truffet på COL.

Samarbejde i Norden …
I forberedelserne til COL var vi – de fem danske delegerede – i løbende kontakt med vores gode kolleger i
de øvrige nordiske lande, så vi kendte som udgangspunkt hinandens holdninger på forhånd. Ikke alene om
en lempelse af mødefrekvensen var der overvejende
enighed, men også på andre væsentlige punkter. Bl.a.
var vi generelt modstandere af forslag fra The Board
om en stigning i kontingentet til RI de kommende år.
Vi så hellere en fastfrysning af kontingentet, der så
skulle følges op af rationaliseringer og besparelser i
hele Rotary Internationals drift.
Det var et område, der blev drøftet meget, og mange
gik på talerstolen med synspunkter for og imod. RI´s
hovedargument for forhøjelsen var, at man de senere
år havde fået lavere afkast på sine investeringer, og
derfor så man sig nødsaget til at få indtægter fra anden side, så man kun opretholde sit serviceniveau.
Det endelige resultat blev imidlertid, at det årlige kontingent til RI pr. medlem, som for Rotaryåret 2016-17
er fastsat til 56 $ pr. medlem, vil stige med 4 $ pr.
medlem pr. år, så det i 2019-20 vil ende på 68 $ pr.
medlem pr. år. Forslaget om kontingentstigningen blev
vedtaget med 317 stemmer for og 197 imod. Udover
det nævnte beløb kommer så også kontingentet for
hvert medlem til klub og distrikt.

Andre vedtagelser …
Her et mindre uddrag af andre vedtagelser på COL
2016:

Klubadministration

Pligt til at udfærdige skriftlige referater
Lovforslag om, at der senest 60 ge efter et bestyrelsesmøde skal være skriftlige referater til klubmedlem-

At tillade fleksibilitet i medlemskab og klassifikation
Lovforslag, hvor klubberne skal kunne modificere
medlems- og klassifikationssystemet i klubvedtægterne. Klassifikationssystemet bibeholdes, men man
kan optage medlemmer, som man ønsker.
At tillade Rotaractors at blive aktive medlemmer
Lovforslag, der implicit kvalificerer en
Rotaractor til at blive medlem af en Rotary klub.

Rotary International
Søger at fjerne en skelen mellem traditionelle klubber
og e-klubber
Lovforslaget giver de enkelte klubber større fleksibilitet
i måden at arrangere det ugentlige møde – både for
almindelige og for e-klubber.

Resolutioner

At fastholde at udryddelsen af polio har 1. prioritet i
Rotary
Udryddelse af Polio har 1. prioritet.

Det videre arbejde med resultaterne fra
COL 2016

Klubber og distrikter kan nu iværksætte nødvendige
aktioner for så vidt angår de ændringer, som er besluttet, og som er gældende pr. 1. juli 2016
Klubberne og distrikterne vil få tilsendt en rapport fra
RI om de vedtagne lovændringer og resolutioner, ligesom “Manual of Procedure” vil blive udsendt i en ny
udgave ultimo 2016
De gule sider i medlemsbogen for det kommende Rotaryår vil indeholde ændringer som følge af beslutningerne på COL 2016.
For yderligere information kan der henvises til
www.rotary.org
De danske COL repræsentanter vil give en orientering
om de væsentligste beslutninger på de kommende
distriktskonferencer.

Fra 1. juli 2016 vil
enhver Rotaryklub
kunne fastlægge en
anden mødefrekvens
end én gang om

Er e-klub-konceptet nyt? Nej, ikke
i den store verden. Den første
internetbaserede Rotaryklub blev
chartret i USA af Rotary International i 2002 (Rotary eClub of District 5450, også kendt som eClub
One). I Europa kom den første eklub i Finland i 2004 (Rotary eClub
of Verkkorotary.fi). Rotary E-Club
One of Denmark blev chartret
som E-klub 1480 i maj 2013, fik
godkendt en ændring af klubnavnet i juni 2014 af Rotary International og har af Forretningsudvalget i Rotary
Danmarks Råd fået tilkendt status som internetbaseret
Rotaryklub for alle fem danske Rotarydistrikter.
Antallet af e-klubber verden over blev i foråret 2016
opgjort til 281.
Men Danmark er jo et lille land, og dansk er et lille
sprog.
Er der brug for en e-klub i Danmark? Det synes vi. En eklub giver muligheder, som den almindelige Rotaryklub
ikke gør. Vi ser e-klubben som en mulighed for rotarianeren, der flytter til en anden del af landet og derfor
måske vil melde sig ud af Rotary; for rotarianeren, som
ikke længere er så mobil og ikke mere har så let ved at
komme hjemmefra; for rotarianeren, der ofte må springe det ugentlige møde over på grund af mange rejser
og andet arbejde; og for barneforælderen, for hvem et
medlemskab i Rotary vil være meget nemmere, hvis
møderne kan foregå hjemme foran computeren.

Derudover mødes vi fysisk en gang i kvartalet og ved
særlige lejligheder som Rotary på Bakken, i Ulvedalene
og ikke mindst til opera på friluftsscenen i Hedeland.
(PS: Hvis du har tænkt dig at gå til opera i Hedeland i
august, så køb billetterne via vores hjemmeside
www.rotaryeclubonedenmark.com, så får e-klubben
10% af billetprisen til sine humanitære projekter).
E-klubben holder også internationale møder med eklubber i Finland, Sverige, Tyskland og Tyrkiet.
Man er altid velkommen til møderne i Rotary E-Club
One of Denmark. Faktisk vil vi meget gerne have besøg
af andre rotarianere. Alt, hvad man har brug for, er en
computer med adgang til internettet. Sådan her gør du:
Klik ind på vores hjemmeside
www.rotaryeclubonedenmark.com. I menubjælken klikker du videre til e-klubbens virtuelle mødelokale på
Adobe Connect. Følg instruktionen, såre simpelt. I menubjælken finder du f.eks. også det, der hedder Diskussionsforum, som giver fri og hurtig adgang til alle klubmødereferater, en del med powerpoint og videoklip.
Enkelt og såre simpelt.
Vi møder gerne frem i andre rotaryklubber - inden for
vores formåenhed for nærværende i distrikterne 1470
og 1480 - for at fortælle om Rotary E-Club One of Denmark.

Dertil kommer medlemmer fra fjerne egne af rigsfællesskabet, Grønland og Færørene, dansktalende i Sydslesvig, udstationerede og udlandsdanskere.

I e-klubben mødes vi de tre første tirsdage i måneden
kl. 20.15-21.15 på internettet ved hjælp af kommunikationsprogrammet Adobe Connect (abonnementet er i år

sponseret af Forretningsudvalget i Rotary Danmarks
Råd). Bortset fra, at man selv må sørge for maden og
kaffen på dagen for Rotarymødet, er alt som i alle andre
Rotaryklubber (nej, vi synger ikke).

Med rotaryhilsen
Poul Erik Hansen
Klubpræsident 2016-17

