
NR. 1 - AUGUST 2014

I skrivende stund er det knapt en måned 
siden, vi overalt i distriktet markerede års-
skiftet.

Dette indebærer som altid nye folk på 
næsten alle poster. Velkommen til alle, jeg 
håber I  vil tage arbejdsbyrden med et smil, 
opleve et godt og spændende Rotaryår.

Nye ansigter er lig med ny inspiration 
og nye ideer og nyt arbejdstema i klub-
ben. Skal Rotary forblive attraktiv for de 
kommende generationer, er det vigtigt med 
fornyelse. 

Vigtigt at tænke ”ud af busken”, prøve 
nyt med respekt for klubbens ånd og tradi-
tioner.

Vi har i det forgange år arbejdet med PR 
og kommunikation, inspireret af den Public 
Image Grand, som 4 af landets 5 distrikter 
fik. 

Arbejdet kom lidt skævt fra start, men 
resultatet er super. Et af elementerne er 
Værktøjskassen. Den findes på distriktets 
hjemmeside, til fri afbenyttelse for alle, der 
savner inspiration eller hjælp til at komme i 
gang eller videre.

Et andet element har været Åbent Hus 
arrangementer. Nogle af distriktets klubber 
åbnede dørene med stor succes og nye 
Rotarianere til følge. Jeg håber mange flere 
klubber vil følge trop i år.

Man har på landsplan vedtaget at finde 

Årsskifte i Rotary
en Lands-iværksætter støttet af Rotary. 
Klubberne opfordres til at invitere lokale 
iværksættere til at fortælle om deres projekt 
på en klubaften.

Med 2-3 arrangementer i løbet af eft-
eråret kan man afslutte med en debataften 
og indstille  en iværksætter til den videre 
deltagelse på distrikts- og eventuelt lands-
plan.

Kampagnen kom for sent i gang i vin-
teren 2013-14, men tanken er, at vi fortsæt-
ter i dette år og eventuelt næste. Tidsfristen 
i foråret var for kort til, at mange kunne nå 
at være med, men flere klubber har tilkend-
egivet, at de vil deltage i år. God fornøjelse 
med iværksætteriet i dette Rotaryår.

Verdenspræsidenten 2014-15.
Vores verdenspræsident i år er Gary 

Huang fra Taiwan. Han har valgt ”Light up 
Rotary” som sit tema. Hans målsætning er 
at synliggøre Rotary på en sjov og an-
derledes måde, at involvere hele Rotary-
familien inklusiv vores egen familie. 

Gary Huang ønsker, at Rotary åbner 
dørene for de unge, og at vi får flere kvin-
delige medlemmer. ” En del Rotarianere er 
for konservative”, siger Huang. ”De afviser 
at optage unge medlemmer, og de ønsker 
slet ikke kvinder i Rotary. Unge, gerne kvin-
der er Rotarys fremtid. Om få år er de flere, 
bedre og måske også mere velhavende end 
os,” siger Huang med et smil. Han mener 
det er vigtigt, at vi involverer vores egne 
familier. At vi får vore ægtefæller og børn 
med i Rotary, og at de bliver Rotarianere 
som os.

Foundation – Polio
At synliggøre Rotary overalt ved at 

hjælpe syge og mennesker, der lider nød, 
betyder meget for Huang. Derfor beder han 
om, at alle fortsætter med at give et bidrag 
til Foundation og udryddelsen af Polio. 
Indien blev erklæret Poliofrit den 13. januar 
i år, men der er stadig enklaver rundt om 
i verden, hvor Polio findes, så indsatsen 
skal forsætte. Vi er ”This Close” på at få 
udryddet polio helt. Tænk på det, når der 
laves klubprojekter.

Emnet vil sammen med PR og kommu-
nikation blive berørt på klubbesøgene.

Distrikt 1440
Distriktets vision er fortsat gældende, 

men indsatsområderne er der ændret lidt 
på. Visionen gælder nu frem til 2017. Mit 
motto for Rotaryåret er ”Inspiration og 
Fornyelse”.

Årets tema ligger i direkte forlængelse 
af de senere års arbejdstemaer og de 
gældende indsatsområder fortsættes og 
udbygges.

Rotary Leadership Institute (RLI) er 
det uddannelsesmæssige flagskib. Hold 3 
gennemføres i efteråret i Skive og hold 4 i 
foråret 2015 i Aalborg. 

Jeg håber, at endnu flere yngre Rotari-
anere vil efterspørge kurset, der giver øget 
viden om Rotary. Resultatet af kurset er nyt-
tige ledelsesværktøjer til brug i klubben.

PR og Kommunikation – Værk-
tøjskassen. I efteråret følges op på 
arbejdet med Public Image Grand med et 
kursustilbud, der tænkes udbudt sammen 
med PrePETS.

Projektarbejde - Tilbud og fore-
drag i klubberne, herunder workshops 
forsættes.

Men har I en god idé i klubberne, eller 
mangler I et kursus, så kontakt klubbens 
AG, der kan hjælpe jer på vej.

RYLA – Rotary Youth Leader-
ship Award. Succesen fortsætter. I år 
med Randers Vestre som arrangør. Kurset 
afholdes i weekenden 25. oktober på 
Himmerlands Golfcenter. Fra pålidelig 
kilde forlyder det, at Lars Larsen kom-
mer og holder et indlæg. Lad jeres klub 
give et ungt menneske en chance for en 
enestående oplevelse uddannelsesmæssigt. 
Tænk allerede nu på, hvem jeres klub kan 
sende på RYLA.

Distriktskonferencen 
afholdes i Hadsten lørdag den 20. sep-
tember på Den Jyske Håndværkerskole. 
Separat invitation og program følger.

Jeg vil ønske alle et rigtigt godt og 
spændende Rotaryår. Jeg glæder mig til 
samarbejdet og ser frem til at møde rigtig 
mange af jer på klubbesøgene, der starter i 
uge 33.

Med Rotary hilsen
Jens Søndergaard

Convention 2015 bliver 
i Sao Paolo i Brasilien

Den afholdes i dagene 6.-9. juni 2015. 
Convention er flyttet en dag, da åbnings-

dagen ellers 
ville kollidere 
med en 
af byens 
allermest 
populære 
karnevals 
parader.
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Som nævnt andet steds i dette num-
mer, er det Gary Huangs ønske, at vi skal 
fortælle om Rotary ude i lokalsamfundet. 
Han har derfor bedt alle klubber i samar-
bejde med Rotaract og Inner Wheel om 
at afholde en ”Rotarydag” en gang i løbet 
af efteråret, hvor der lokalt fortælles om 
Rotary og hvad vi laver. 

For nogle vil det måske være grænse-
overskridende at markere Rotary på den 
måde. I Rotary Danmark har vi lagt op til, 
at Rotarydagen, eller rettere ”Rotary Fami-
liens Dag” bliver lørdag den 6. september. 
Det står dog alle klubber frit at vælge en 
anden dag, der passer bedre ind i jeres pro-
gram, men jo flere der er synlige samtidigt, 
jo bedre PR.

Husk: Kontakt Lokalaviserne og Lokal-
radioen med info om dagen. Fortæl om det 
på klubbens hjemmeside og i korte indlæg 
på Facebook og evt. Twitter. 

Der er i foråret udsendt materiale til 
alle klubber, og jeg ved, at mange steder i 
distriktet er der planlagt spændende aktiv-
iteter, der fortæller om Rotary på en ny og 
spændende måde.

Vi har opfordret alle til på selve dagen 
at bære gule veste med Rotary logo for på 
den måde at være ekstra synlige. Vi har i 
Rotary Danmark bestilt et større antal veste, 
der kan rekvireres via distriktet. Vesten 

Rotarydagen lørdag den 6. september

Sæt fuld skrue på - og fuld musik på Rotarydagen lørdag den 6. september! 
Lad omverdenen opdage, at det ikke er kedeligt at være med i Rotary.

ko ster 25 kr. pr. stk. De kan efterfølgende 
anvendes som trafik sikkerhedsveste (er 
typegodkendte hertil).

Kontakt DGN Christian Boldsen eller un-
dertegnede for bestilling. Oplyser I samtidig 
modtager, sendes vestene fra leverandøren 

direkte til klubben. Levering medio til sidst 
i august.

Vi har i Rotary Danmark fået lavet 8 nye 
roll-ups med diverse Rotary info.

Jens Søndergaard

Holder fødselsdag med erhvervs- 
og kulturmatiné - og sætter streg 
under Rotarys nye motto!

Fredag den 5. september kan Grenaa-
Djurs Rotary Klub fejre sin 40-års fødsels-
dag. Det sker ved en storstilet erhvervs- og 
kulturmatiné i Pavillonen i Grenaa fra kl.14-
18. Dagens hovedtaler er Nils Villemoes, en 
af landets klogeste og samtidig morsomste 
mænd, når det gælder indsigt i ledelse og 
udvikling i virksomheder og organisationer. 
Han suppleres af Georg Sørensen, Messe-
center Herning, med viden og erfaring 
i at opbygge og udvikle lokale netværk. 
Det hele sættes ind i en fornem musikalsk 
ramme af mezzosopranen Stina Schmidt, 
der selv har rødder i Grenaa. 

Klubbens medlemmer har valgt at 
markere 40-års dagen med et netværksar-
rangement, der ikke alene er åbent for de 
øvrige Rotary-klubber på Djursland, men 
også for medlemmer af Inner Wheel, Lions 
Klub Round Table, Junior Chamber, Djurs-
lands Erhvervsråd og alle de andre netværk 
i lokalområdet. 

Peter Wendelboe, præsident for Grenaa-
Djurs Rotary Klub, siger i en udtalelse, at 
konferencen falder i god tråd med Rotary 

Internationals bestræbelser på at synlig-
gøre Rotary som et fyrtårn eller ledestjerne 
i lokalsamfundet, ”Light up Rotary”, som 
den nye verdenspræsident Gary Huang, 
har som motto. Samtidig falder datoen for 
Erhvervs- og kulturmatinéen smukt sam-
men med den landsdækkende Rotary-dag 
den 6. september, der netop har til formål 
at åbne og udvikle organisations arbejde i 
lokalsamfundet. 

Gennem de seneste år har klubben, bl.a. 
gennem et tæt samarbejde med Norddjurs 
Folkeuniversitet, åbnet klubbens møder for 

Grenaa-Djurs Rotary Klub fejrer 40-år

alle interesserede. Det har dels ført til flere 
spændende og meget velbesøgte møder 
og dels til større opmærksomhed i loka-
lsamfundet om klubbens øvrige aktiviteter. 
Grenna-Djurs Rotary har gennem mange år 
været involveret i internationale aktiviteter 
gennem donationer til bl.a. Polio Plus-pro-
grammet, Shelter Boxes og gennem spon-
sorvirksomhed i forhold til Rotary klubber 
i Baltikum. Desuden har ungdomsudvek-
slingen en høj prioritet i klubben med Long 
Term udveksling af unge mellem 16 og 18 
år, GSE-udveksling samt afholdelse af  den 
internationale ungdomslejr, Camp Djurs, i 
samarbejde med de øvrige Rotary-klubber 
på Djursland.

Yderligere oplysninger om netværkskon-
ferencen og tilmelding på 
http://unbouncepages.com/rotary/

Finn Pedersen, Grenaa-Djurs RK

Fra venstre Nils Villemoes, 
Georg Sørensen, præsident 
Peter Wendelboe. Herunder 
mezzosopran Stina Schmidt 
og pianist Christine Raft.
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Årets Internationale Rotary 
konference, Institute, afholdes i 
Billund i dagene 29.-31. august
Én gang årligt arrangerer Rotary et seminar 
med navnet Institute inden for zone 15 
og 16 (Danmark hører til zone 16). Det er 
en event for kommende, nuværende og 
tidligere guvernører i de 32 distrikter, der 
er i de to zoner. Formålet er at give den 
seneste opdatering fra Rotary Interna-
tional krydret med indlæg om eksempelvis 
Rotarys forskellige programmer, Rotarys 
samarbejdspartnere og andre af Rotarys 
interessenter.

Rotary Institute i Billund: 
“New roads for Rotary”

Her vil være key-note speakers, som 
man normalt ikke har mulighed for at høre, 

og Rotary International vil være repræsen-
teret ved RI President elect K. K. Ravindran, 
Sri Lanka. The Rotary Foundation vil være 
repræsenteret ved Trustees Sushil Gupta 
fra Indien og endvidere vil The Board være 
repræsenteret ved Director Guiller Tuman-
gan fra Filippinerne.                 

De fleste rotarianere får sjældent el-
ler måske aldrig muligheden for at stifte 
bekendtskab med den internationale del 
af Rotary og oplever måske aldrig den 
stemning, man møder på internationale 
konferencer. Men nu er chancen der. I år er 
der som noget nyt mulighed for at deltage i 
et dagsarrangement lørdag den 30. august 
2014. Prisen for deltagelse i dette arrange-
ment er kr. 475,00 der inkluderer frokost-
buffet, formiddags- og eftermiddagskaffe.

En enestående chance for at opleve 
Rotarys internationale atmosfære. 

Link til invitation: http://www.rotarynyt.
dk/omrotaryold/arrangementer/artikel/
new_roads_for_rotary/

Verdenspræsi-
denten kommer 
til Danmark

Gary Huang fra Taiwan kommer 
i sin egenskab af verdenspræsident 
for Rotary International til Danmark i 
dagene den 3. til 5. november 2014.

Han skal derefter videre til en 
international event i Berlin. Den 4. 
november lander han i Jylland. Jeg 
vil opfordre jer til hurtigst muligt at 
komme med forslag til, hvad Gary 
Huang og hans hustru Corinne skal 
se. Hvad skal de opleve? Hvilke pro-
jekter skal de præsenteres for? 

Vi planlægger et Intercity møde 
for hele Jylland den 4. november  
om aftenen. Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen. 

  Jens Søndergaard

Med en opbakning, der var en Tour 
de France etape værdig, fik de tre Rotary 
klubber i Favrskov lørdag den  5. juli sendt 
Team Rotary Favrskov holdet afsted mod 
Paris. Der var arrangeret gratis rundstykker, 
juice og kaffe til de omkring 200 mennesk-
er, som var mødt op i centrum af Hadsten 
for at tage afsked med rytterne. Mange 
skulle sige farvel, men humøret var højt, og 
der var masser af god stemning. Hadsten 
Handelstandsforening havde gjort noget 
ekstra ud af dagen og holdt åbent med 
gode tilbud. 

I alt 26 ryttere stillede til start og var 
toptrimmede til de ca. 1.400 kilometer, som 
lå forude. Alle rytterne har trænet hårdt 
siden vinter, og nogle ryttere har nået op 
på næsten 6.000 kilometer i deres træning. 

Team Rotary Favrskov kørte 
til Paris for fjerde gang

Den hårde træning har også givet andre 
sidegevinster for rytterne, såsom vægt-
tab, bedre bodyage og kondital. Alt i alt et 
toptunet hold, der drog mod Paris.

I år kørte Team Rotary Favrskov for 
at samle penge ind til Børnehjertefonden 
og lokale forenings- og græsrodsprojekter 
inden for sundhed, sport og kultur. To ryt-
tere fra Børnehjertefonden stillede også op 
til start og skulle cykle med på en del af den 
første etape. 

Som noget nyt, havde man i år valgt 
at designe cykeltøjet med temaet for det 
nye Rotary år. ”Light up Rotary”. Og det 
må man sige Rotary blev denne morgen i 
Hadsten – flot var det!

Christian Royal
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Saheli Center 
(Saheli betyder “Lady venner”) Projek-

tets formål er at styrke kvinder ved at give 
dem færdigheder, der vil forbedre kvaliteten 
af deres eget liv, deres familie og deres 
samfund samt mindske fattigdom og fjerne 
ulighed baseret på køn.

Projektet tilbyder tre uddannelser:
1. Grunduddannelse: De fundamentale 

skolekundskaber som læsning, skrivning og 
regning har naturligvis en høj prioritet.

2. Faglig uddannelse: Kvinderne oplæres 
bl.a. inden for maskinsyning, kunsthånd-
værk, fremstilling af stearinlys og smykker, 
skønhedspleje samt betjening af computer.

3. Social uddannelse: Øget bevidsthed 
og viden om mulighederne for at forbedre 
de sociale og økonomiske forhold i deres 
lokalsamfund gennem undervisning i per-
sonlig hygiejne, ernæring og familieplan-
lægning.

Sneboldeffekt og selvfinansiering: Når 
de første kvinder er uddannet, fortsætter 
de med at uddanne nytilkomne kvinder. I 
kraft af deres uddannelse tjener de penge 
til sig selv og til centeret, der efterfølgende 
er selvfinansierende. Den lokale Rotaryklub 
forestår administrationen og udvælger de 
motiverede kvinder.

Efter indkøringen kan hvert center un-
dervise 400 kvinder om året.

Kvinder, der bliver bogligt og erhvervs-
rettet uddannet, vælger altid færre børn, 
hvilket kan løse problemer i denne fattige 
region i Indien.

Geografisk placering: Rotary-distrikt 
3250 i det nordøstlige Indien i de fattige 
stater Bihar og Jharkhand. Distriktet har 
planlagt 80 centre. 28 er oprettet, hvor der 
årligt undervises over 11.000 kvinder.

Hvad koster det? Oprettelsen af ét 
center koster kr. 55.000 – én gang for 
alle! Der er planlagt 5 projekter baseret på 
Global Grants.

Økonomien: Der søges om tilskud fra 
The Rotary Foundation, Rotary Danmarks 
Hjælpefond og RFPD, således at omkost-
ningerne for en klub bliver kr. 4.000 – én 
gang for alle.

Projekt-administration: Rosenholm 
Rotary Klub på Djursland er projektansvar-
lig, og sørger for ansøgningerne sammen 
med distrikt 3250 og de 5 indiske klubber.

Aktiv deltagelse
Ønsker en klub at deltage i et bære-

dygtigt Rotary-projekt, der er økonomisk 
overkommeligt (kr. 4.000 – én gang for alle) 
og som efter start hjælper sig selv videre 
til glæde for tusinder af kvinder? Så er 
muligheden her.

Invitation til bæredygtigt klub-
projekt for kun 4.000 kr.

Fire klubber tilbydes at komme med i 
projektet og at blive tilknyttet hver sit center.

Yderligere information:
PDG Torben Folmer Bech, Rosenholm 

RK, landsformand for Rotary Action Group 
for Population Growth & Sustainable De-
velopment (RFPD),tlf. 4063 6599, bech@
intercon.dk.

Glade unge kvinder foran deres center (øverst). Herunder:Birgit & Torben Bech, Rosenholm RK og 
Arne & Jette Kromann, Fanø-Esbjerg RK besøgte i 2012 flere af Saheli Centrene.
Ved selvsyn blev vi overbevist om, at alle centrene virker meget velorganiserede, og overalt blev vi 
godt modtaget af glade kvinder, som var stolte over den hjælp, de fik fra Rotary.

Vær med til at give motive-

rede, fattige unge kvinder 

et værdigt liv gennem et 

bæredygtigt Rotary-projekt 

med sneboldeffekt!
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Da tyfonen Hayan ramte Filippinerne i 
november 2013 blev meget store områder 
af øerne totalt raseret. Værst gik det ud over 
området omkring byen Orman City, hvor 
alle huse og skoler, bl.a. Sct. Jose Elemen-
tary School, blev jævnet med jorden. 
Skolen er nu genopbygget takket være en 
massiv støtte fra Rotary Danmarks Hjælpe-
fond, og børnene er igen begyndt i skole. 
Men skoleuniformer har de ikke. Vi har fået 
en mail med et takkebrev og nogle fotos. 

Alle 5 distrikter er enige om at hjælpe 
børnene til at få nye uniformer, et must i 
et engelsk præget skolesystem. På PETS 
bad jeg alle klubber i 1440 komme med et 
ekstraordinært bidrag. 

Vores indsamling er i fuld gang, og 
mange klubber har allerede sendt deres 
bidrag, svarende til 25 kr. pr. rotarianer. Tak 
for det!

Jeg vil hermed opfordre alle de klubber, 
der endnu ikke har støttet projektet om 
snarest at bidrage på Hjælpefondens konto: 
3574–10845963, mrkt. Skoleuniformer.

Danmarks direkte kontakt til området er 
Rotary director Guiller Tumangan fra Filip-
pinerne. Han kommer, som omtalt andetst-
eds, til Institute i Billund. Han vil utvivlsomt 
fortælle meget mere om den massive hjælp 
og støtte til Filippinerne, og resultatet heraf.

Det ville være dejligt, hvis alle klub-
ber inden da havde indbetalt beløbet til 
Hjælpefonden, så vi på Institute kan over-
række ham en check på ca. 250.000 kr. til 
nye uniformer til børnene. Sikken en PR 
det kunne give Rotary.

  Jens Søndergaard

Alle er velkomne i Rotary. Men er vi lige 
så åbne og gæstfrie i vore egne klubber 
overfor nye potentielle rotarianere, f.eks. 
et ægtepar, der gerne vil optages i samme 
klub? 

Som samfundsstrukturen er i dag, er der 
i mange familier to stærke, travle erhverv-
saktive personer, der hver især kan være 
attraktive for en klub. For ikke at belaste 
familieforholdet, kan det for nogle par 
måske være ønskeligt at være med i den 
samme Rotaryklub med kun ét ugentligt 
ordinært møde. For andre, også de der 
har små børn, vil det måske forholde sig 
anderledes.

Gary Huangs tanker får mig til at tænke 
på: Hvordan forholder vi os egentlig til 
optagelse af ægtefæller? 

Hvordan vil I stille jer, hvis et ægtepar 
søger om optagelse i jeres klub? 

Hvilke fordele kan det give for klubben?
Er det en ny mulighed for at udbrede 

kendskabet til Rotary – og til at få nye 
medlemmer?

Hvad er signalværdien i relation til sam-
fundet?

Hvordan tror I, klubbens og Rotarys 
omdømme bliver, hvis et ægtepar afvises, 
eller man blot ønsker at optage den ene 
part (manden) i klubben?

Hvordan vil I stille jer, hvis et ægtepar 
søger om optagelse i jeres klub? 

Tyfonramt skole er i gang igen 
men mangler skoleuniformer

Jeg vil opfordre alle klubber til at tage 
emnet op på et klubmøde. 

Vil Rotary følge med tiden, skal vi være 
åbne for nye tanker og ideer.

Tænk over det og lad os få emnet disku-
teret i klubberne.

Jens Søndergaard
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Område 1: 
Jens Gram, Skagen RK. Mail: 
gram@globesat.dk.
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederiks-
havn City Morgen, Sindal, 
Skagen, Skagen morgen 
Klub, Sæby.

Område 2: 
Anni Stilling, Hjørring Vestre 
RK. Mail: anni.stilling@
hjoerring.dk.
Hirtshals, Brønderslev, Dron-
ninglund, Hjallerup Morgen, 
Hjørring, Hjørring Morgen, 
Hjørring Vestre.

Område 3: 
Henrik Westen-Jensen, 
hewj@mail.dk: Aalborg 
Søndre.
Aalborg Stigsborg, Aalborg 
Søndre, Aalborg Vestre, 
Aalborg Østre, Aalborg City 
morgen, Nørresundby, Hals, 
Nibe.
 
Område 4: 
Thomas Blom, Pandrup RK. 
Mail: thomas@thomasblom.
dk.
Thisted, Fjerritslev, Nykøbing 
Mors, Hanstholm, Pandrup, 
Åbybro, Skive, Skivehus, 
Skive Fjord morgen.

Område 5: 
Jens Martin Hansen, Aars 
RK. Mail: jmsh@post.tele.dk.
Aars, Løgstør, Farsø, Hobro, 
Rebild, Hadsund, Sydthy.

Område 6: 
Hans Pinnerup Nielsen, Ran-
ders Østre. hans.p.nielsen@
mail.dk.
Randers Vestre, Randers 
Søndre, Randers Østre, 
Randers Business Breakfast, 
Langå, Viborg, Viborg Mor-
gen, Viborg-Asmild, Kjellerup, 
Bjerringbro.

Område 7: 
Egon Jensen, Grenaa RK, 
ej-grenaa@stofanet.dk. 
Rønde Ebeltoft, Grenaa, 
Grenå-Djurs, Grenå Go 
Morgen, Hadsten, Hammel, 
Hinnerup, Rosenholm.

Område 8: Jens Søndergaard, Hadsten RK. 
Klaksvikar, Thòrshavnar.

Her finder du din 
assisterende 
guvernør

NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 

Alle indlæg til næste nummer sendes til: 
Jens Søndergaard, distriktsguvernør
DG1440-1415@rotary.dk 

Redaktør og layouter:
Carsten Thomasen
Frederikshavn Rotary Klub
ct@carsten-thomasen.dk

Velkommen til nye 
medlemmer i 1440
i juli

Grenaa GoMorgen
Morten Basse Jensen

Hinnerup 
Morten Balle 
Bjarne Hansen

Hjørring Morgen 
Henrik Nielsen

Skive 
Erik Holst

Aalborg Nørresundby 
Niels Bundgaard
Rikke Holm Løvaas

Golf distriktsmesterskab
fredag den 29. august

Guvernørens aktivitetskalender
Torsdag den 7. august kl. 12.00:  GG-møde 1. GG-møde, del 2: Ny kontoplan: 
 kasserer Egon Pedersen (Sted: Rebildhus).
Mandag den 11. august kl. 18.00:  Formøde Frederikshavn City morgen.
Tirsdag den 12. august kl. 6.45:  Frederikshavn City M: Møde. Kl. 17.00: 
 Formøde Hjørring Morgen.
Onsdag den 13. august kl. 7.00:  Hjørring Morgen. 
 Skagen Morgen. Formøde kl. 17:00.
Torsdag den 14. august kl. 6.45:  Skagen Morgen. 
 Kl. 16.30: Formøde Skagen RK
 med efterfølgende klubmøde kl. 18.15.
Søndag den 17. august:  DG Velkomstmøde S14/15 (Nibe).
Onsdag den 20. august kl. 15.45:  Formøde Nr. Sundby RK. Klubmøde kl. 17.30.
Fredag den 22. til onsdag den 27. august: Besøg på Færøerne.
Torsdag den 28. august:  DGE GETS + Rotary Institute i Billund.
Fredag den 29. august:  Distriktsgolf i Hammel Golfklub. 
Fredag den 29. til søndag den 31. august: DG Instutute - GE: GETS + Institute. Billund. 
Mandag den 1. september kl. 16.30:  Formøde i Hals RK. Klubmøde kl. 18.15.
Onsdag den 3. september kl. 16.30:  Formøde i Hadsund RK. Klubmøde kl. 18.15. 
Torsdag den 4. september på Rebildhus:  GG-møde 2 og DR-møde 1., AG- og 
 DR-møde 1. og DR-møde 1. samt 
 Distriktsrådsmøde 1.
Lørdag den 6. september:  Rotarydag.

Matchen afvikles på Hammel Golf 
Klubs smukke bane. Mosevej 11, 
8450 Hammel. Banen er trimmet og 
greens helt i top!

Indskrivning og morgenmad fra 
kl. 8.30. Gunstart kl. 10 - frokost - 
præmieoverrækkelse kl. ca. 15.

Sponsorer: Sponsorater modtages med 
kyshånd - både kontante- og gavesponso-
rater.

Hole in One: 14 dage i Florida for 2 
per soner i lejlighed midt på en golf-
bane inkl. flybilletter og kr. 50.000,- i 
lommepenge.

Tilmelding: Pris kr. 375,- incl. morgen-
komplet, greenfee, frokost. Tilmelding/info via 
vores hjemmeside: www.1440-2014.dk.

Evt. spørgsmål: Kontakt Poul Sørensen poul@kreativmarketing.dk eller 
tlf. 40 19 53 33. 


