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“Man blev stolt over at være
en del af Rotary familien”

Distriktsguvernør
Bjarne Eilsøe-Jørgensen

Guvernørbesøg og mødeprocent

K

ære Rotarianer. Det er tiden
for guvernørens klubbesøg - de
kommende måneder vil de fleste
klubber modtage besøg og vi forventer at der kun er få klubbesøg vi må vente
med til januar.

Indtil nu har 18 klubber mødt min hustru Su
Yan og jeg med varme og godt humør - det er
vi glade for, mange tak for den rare velkomst
og de pæne ord med på vejen.
Ved guvernørbesøgene er det tydeligt, hvad
mine forgængere sikkert også har noteret sig,
at mødeprocenten ved guvernørbesøgene ikke
er så høj som ved almindelige klubmøder- tendensen er ganske tydelig.
Jeg har også drøftet fænomenet med mine efterfølgere, DGE Knud Skov og DGN Lars Chr.
Prytz, og det vil vi gerne gøre noget ved.
Det er klubbernes ønske ved guvernørbesøgene, at vi udover at informere også formår, at
motivere, inspirere, og skabe stolthed for Rotary, plante et frø, et ønske, om at gøre endnu
mere godt i verden - nært som fjernt.
Samtidig arbejder vi videre på at realisere de
mål og fokusområder som klubbernes Præsident Elect allerede ved Pre-PETS gav udtryk
for er et behov, og som vi sammen prioriterede
ved PETS og Instruktionsmødet -

- indeholdende de 10 højst prioriterede områder hvor klubberne har bedt Distriktet om
at være behjælpelig. Herunder en forbedret
kommunikation inkl. mere information om
Rotary International
Det gør vi så!
Vi har derfor valgt at spørge de klubber, der
har haft guvernørbesøg indtil nu i år, om deres
opfattelse af besøget, og deres besvarelser
kommer uredigeret med i hvert månedsbrev.
Jeg glæder mig til at møde dig de kommende
måneder.
Bjarne Eilsøe-Jørgensen
Distriktsguvernør 2016-2017
---------------------------------------------------”Inspirerende, en del af noget stort, du brænder
for det. Det er de 3 først ord der falder mig ind.
Jeg syntes du leverede varen og at Rotary kan
være stolt af at have dig som Guvernør. Det var
virkelig et godt møde med god energi, super
start hvor du gav et spændende eventyr for at gå
videre over og få både Danmark, distrikt og hele
verden ind i en aften. Man blev stolt af at være
en del af Rotary familien.”

Guvernørbesøg; vedrører det overhovedet mig,
som dansk rotarianer?
Hvis jeg var blevet spurgt for et år siden, ville
mit svar have været: “Desværre for lidt”
Men, jeg må sige, at der “blæser nye vinde” i
Rotarys guvernør-trojka.
Ganske visionært, har nuværende guvernør,
guvernør elect og hans efterfølger igen, sammen
valgt en langtsigtet strategi, som har til hensigt
at få nye og brugbare tiltag ordentligt implementeret.
Traditionelt har guvernørbesøg, efter min smag,
været (for meget) præget af forblommede ord
om velgørenhed og frelse, hentet direkte fra Rotarys moderland USA, og det har, for mig, altid
været svært at relatere til min egen Rotary klub.
I hvert fald indtil for nyligt.

Edel Clausen
Koldinghus RK, Præsident

Guvernør Bjarne Eilsøe-Jørgensen og hans
hustru Su Yan besøgte vor klub i august 2016,
og jeg må ærligt sige, at det var det mest spændende og vedkommende guernørbesøg til dato,
som jeg har oplevet. Der er kommet stærkt fokus
på distriktet og det nære i Rotary, brugbare
værktøjer i den nye “værktøjskasse”, og, ikke
mindst erhvervsdelen af netværket, som for mit
vedkommende har meget høj prioritet.

----------------------------------------------------

Så derfor kan jeg kun anbefale, at man møder
talstærkt op i klubberne til fremtidige guvernørbesøg
Nu drejer det sig om os - danske rotarianere.
Brian Palle Larsen, september 2016
Præsident, Odense H.C.Andersen Rotary Klub
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Rotary International

D

ear fellow Rotarians,
Part of moving Rotary forward
means providing you and your
clubs with the tools you need
to succeed. A project that I’m proud to have
launched this year is the upgrade of Rotary
Club Central. We’ve listened to your feedback
and are currently working to create a platform
that is easier, faster, and more user-friendly
by 30 June. Updates will be provided as they
become available.
There are several upcoming events in the
Rotary world. Reconnect Week (klik fed tekst
for link), 9-15 October, is an opportunity for
you to invite Rotary alumni in your community to join you in a celebration or special event
that will help strengthen their bond with Rotary. By staying connected with alumni, you not
only cultivate new membership opportunities
and network with proven leaders, but you also
help them find new ways to make a difference
through Rotary.
Rotary’s fourth World Polio Day celebration,
on 24 October, will highlight the extraordinary progress made in the eradication campaign
and emphasize the work that remains before
we wipe out the virus for good. Health officials
and Rotary’s celebrity polio ambassadors will

head to Atlanta, Georgia, USA, for the event,
the first to be held at the U.S. Centers for
Disease Control and Prevention (CDC). It will
be streamed live and then will be available for
viewing at endpolio.org. You can participate
by:
•
Download the World Polio Day
toolkit for information and resources on
planning and promoting a successful World
Polio Day event, such as a viewing party or
fundraiser.
•
Register your event here for a
chance to be recognized in Atlanta, or to be featured on our website and social media pages.
•
Write to local media and government officials. Pitch a story about your club’s
contributions to the campaign and remind
them why it’s important to keep fighting.
Looking ahead, the Rotary convention will
be extra special as we celebrate the centennial
of The Rotary Foundation in the city where
it was born. I hope you’ll join me in Atlanta,
10-14 June 2017, to look back proudly at a
century of being people of action and serving
humanity—and look ahead to the challenges
Rotary will tackle in the century to come.
You can help make this the most memorable
convention yet by inviting your fellow mem-

bers to register.
Visit the online convention promotion kit
for tools and ideas. You can also help by sharing your knowledge and experience at a breakout session in Atlanta. Submit your proposal
online by 19 September for consideration.
Prior to convention will be the Presidential
Peace Conference, 9-10 June, at the Georgia
World Congress Center. We’ll celebrate our
successes of making peace a priority and work
on the underlying causes of conflict while
looking ahead to opportunities to continue
our commitment to peace. This special twoday event is open to the general public and
all preconvention and convention attendees,
including Rotary members, Peace Fellows,
alumni, youth, and friends of Rotary. Find
event information online.
I hope you see these events for what they are:
opportunities to celebrate our accomplishments and spread the good work that we do as
a part of Rotary Serving Humanity.
Sincerely,
John F. Germ
Rotary International President, 2016-17

Kalender
24. sept.

Distriktskonference

01. okt.

Rotary Leadership Institute I

29. okt.

Rotary Leadership Institute II

19. nov.

Rotary Leadership Institute III

25. nov.

Ny i Rotary
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Rotary E-Club one
of Denmark
Ny i Rotary

Her finder du også:
- et klik til e-klubbens forside på rotary.dk
med bl.a. vores mødekalender;
- et klik til vores helt egen hjemmeside, www.
rotaryeclubonedenmark.com.

D

et er nu også muligt at gå til
rotarymøde hos Rotary E-Club
One of Denmark på computeren
via rotary.dk.

Klik på feltet ’Rotary Danmark” i portalens
menubjælke.
Klik derefter på ’E-klubbens mødelokale’ –
skriv dit navn i det angivne felt og kryds af for
’guest’. Du kan nu ’enter’ mødelokalet.
Klubmøderne - normalt de tre første tirsdage i
måneden - varer en time, 20:15-21:15.
Det er en god ikke at vente til sidste øjeblik
med at klikke på, men at være i gang ved 19:45
- 20-tiden med at komme indenfor. Klubbens
CICO er den teknisk ansvarlige for mødernes
afvikling og står også til rådighed med hjælp
til den enkelte deltager.

Desuden kan anbefales brug af et godt headset. Deltager man eventuelt som ’presenter’,
f.eks. som foredragsholder, skal man have installeret det webbaserede ’værktøj’ Add-in på
sin computer for at sikre kvaliteten af ’deling
af skærm’.
(Add-in kan f.eks. downloades fra Adobe
Connect-siden http://www.adobe.com/support/connect/downloads-updates.html#meeting-add-ins), både til Windows og Mac.
Nu tilbage til feltet om e-klubben under ‘Rotary Danmark’.

I menubjælken på
rotaryeclubonedenmark.com kan man i øvrigt
ligeledes klikke ind til møde i e-klubben,
og der er i samme bjælke oprettet særlige
mødelokaler til Rotary Danmark, Rotartact og
andre i rotaryfamilien, som måtte have brug
for et virtuelt mødelokale med plads til rigtigt
mange deltagere.
I nævnte menubjælke findes en video med en
kort vejledning om brugen af Adobe Connect,
som den danske Adobe Connect-forhandler
har udarbejdet.
I menubjælken ligger bl.a. også et klik til et
Diskussionsforum, der indeholder mødereferater og lignende, mange med både videoklip,
powerpoints og billeder samt mulighed for at
kommentere og diskutere teksterne.
Vi har haft rigtigt mange besøgende på forummet; det kan man se af antallet af ’views’ ud for
det enkelte referat. Desværre har kun en enkelt
haft noget at sige.
Men det ændrer sig forhåbentligt, når e-klubben kommer rigtigt i gang med også at bruge
sådanne mulighederne på den nye rotaryportal www.rotary.dk.
Ideen med at lægge mødereferater ind på et
forum er nemlig også for e-klubbens vedkommende, at medlemmer i f.eks. fjerne tidszoner
eller andre i tidsnød alligevel kan være med;
finde ud af, hvad der rører sig i den internetbaserede danske rotaryklub og at give sit besyv
til kende.

Ny i Rotary

Fredag d. 16. september afholdte vi det første
i rækken af Ny i Rotary seminarer, med fokus
på information til nye medlemmer (se sidste
månedsbrev).
På mødet blev deltagerne spurgt om hvorfor
de havde valgt at blive medlem, og hvad de
forventede sig af medlemsskabet.
Mere herom ved en senere lejlighed.
Orden var frit ved evaluering af seminaret.
Her kommer nogle af de mange input fra
evalueringen:
“gav overblik”, “var motiverende”,
“bør ikke ligges en fredag aften”,
“kunne med fordel forkortes”,
“positivt at se glæden også i distriktet”,
“god energi og passion”
Tak til deltagerne for positiv og aktiv deltagelse, vi glæder os til at møde Jer igen.
Med venlig hilsen
DG Bjarne Eilsøe-Jørgensen
DGE Knud SKov
DGN Lars Chr. Prytz

Rotary E-Club One of Denmark er registreret
i Distrikt 1480, men har status som e-klub for
alle fem danske rotarydistrikter.onedenmark.
com.
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Distrikt 1461
Erhvervsforum
RLI
Velkommen til nye
rotarianere

R

otary erhvervsforum

Formål med Rotary Erhvervs
Forum 1461:
At styrke Rotary`s profil overfor
de erhvervsaktive medlemmer, gennem gensidig hjælp til forretningsudvikling på tværs
af Rotary klubber.
Indmelding i Rotary Erhvervs Forum 1461
foregår ved at sende en mail til hebr@eal.dk
- med navn og Rotary medlemsnr.
Alle medlemmer af Rotary og Rotaract er
velkomne. Nøgleord i denne forbindelse er:
Sparring - Relations opbygning -Ambassadøreffekt - Referenceskabelse, mv
Grundlæggende forudsætninger for Erhvervsforum:
1. Medlemskab af en Rotary klub.
2. Fast mødedag, hver anden tirsdag i måneden.
3. Tilmelding/afbud skal ske til møderne.
4. Relativ fast mødeagenda.
5. Dette er ikke en Ordinær Rotary klub, som
træder i stedet for ens moderklub.
6. Forretningsfokus, jf. målsætning.
Deadline for tilmelding er mandag kl.08.00
Dagsorden:
-Velkomst og meddelelser
-Styringsgruppen orienterer (temamøder,
mellemmøder, medlemsmobilisering)
-Præsentationsrunde ½ minut pr. person
-Præsentation af et medlems udfordring
-Dialog, sparring og opsamling
-Afslutning
Alle medlemmer af Rotary og Rotaract er
velkomne Se kalender - klik her
Med venlig hilsen
Henrik Brøndstrup
Formand for distriktets erhvervsudvalg

R

LI Rotary Leadership Institute

Uddannelsen gennemføres som
dialogbaseret og interaktiv undervisning med højt tempo, stor
aktivitet og udnyttelse af deltagernes engagement og professionelle baggrund.
RLI er en investering i fremtiden for din klub
og et tilbud til den rotarianer, der vil gøre en
forskel.
Prisen for deltagelse er 1.461,- kr.
Beløbet dækker kursusmateriale og fortæring.
For dette beløb modtager deltageren en øget
viden om Rotary og nyttige ledelsesværktøjer
til brug i klubben, og motiveres til at blive en
endnu mere entusiastisk og udviklingsorienteret rotarianer.
Underviserne er engagerede rotarianere, som
har deres undervisningskompetencer fra
deres professionelle arbejde, og fra deres virke
i Rotary.
Vi arbejder blandt andet med:
Lederskab i en frivillig organisation (Rotary)
Rotary Foundation
Medlemsudvikling
Analyse af en Rotary klub
Rotarys muligheder
Kommunikation og PR
Deltagelse i internationale opgaver
Kontakt: RLI Chair Elsebeth Christmas
Møller: christmas_moeller@mail.dk

Velkommen til nye
medlemmer
i distrikt 1461
i juli og august 2016

ROTARY
Børkop:
Marianne Kielstrup Christensen
Maria Benedikte Bastholm
Brian Fjordgaard
Morten Dahl
Odense Sct Knud
Frants Tjærby
Rødding
Børge Jensen
Ole Stenger
Vejen:
Claus Holm
Aarup:
Casper Andersen

Ærø:
Thomas Johannes Norrild

Med venlig hilsen
Elsebeth Christmas Møller
RLI Chair distrikt 1461
RLI Datoer
01. okt.

Rotary Leadership Institute I

29. okt.

Rotary Leadership Institute II

19. nov.

Rotary Leadership Institute III
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