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Med venlig hilsen fra din 
distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

fordi jeg fik lov

Under uddannelsen til den post i Rotary, 
man skal beklæde, gør man sig mange 
tanker omkring ”hvordan vil jeg nu gøre, 
når det bliver mig?” Men blev disse tanker 
ført ud i livet, eller kan jeg som guvernør 
sammen med nogle af de 57 præsidenter 
i D1440 sige  ligesom den tidligere Rotary 
International Præsident Cliff Doctermann 
gjorde på et PETS i USA, hvor han holdt 
sit berømte foredrag ”If I could be President 
again”? Og dermed erkende, at der var ting 
vi ikke nåede!

Selvfølgelig kan vi det, for tingene sker 
aldrig helt som vi gerne ville have dem til, 
men hvis vi hver især har gjort vores bedste 
for at få tingene til at lykkes, så kan man vel 
ikke forlange mere af os?

Jeg tror, det er vigtigt, at vi sørger for en 
stor kontinuitet i vore udvalg og bestyrelser. 
Men når det så er sagt, så tror jeg også, at 
det er rigtigt, at hjulet hvert år drejer en 
tak, og der kommer nyt friskt blod i vore 
ledelser.

På min tur rundt til alle klubberne og de-
res bestyrelser har jeg oplevet utrolig megen 
dynamik, kreativitet og gå-på-mod. Det er 
en fantastisk mulighed at få, og jeg tror, I 
alle ved, at jeg har sat utrolig megen pris på 

Vi er nu meget tæt på at Rotary hjulet 
drejer for 107. gang. Man synes lige, man 
er begyndt, og så er det ved at være ovre 

netop klubbesøgene, som for mig har været 
toppen af oplevelserne i ”mit” år.

Klubbesøgene har overbevist mig  
om, at hvis nogen vil påstå, at Rotary  
er ved at gå i stå, så skal de bare  
besøge en 8–10 klubber, så vil de  
hurtig få en helt anden fornem- 
melse af tingene. Det er ude i  
klubberne, at tingene sker, det  
er her, dynamikken kommer til  
udtryk, det er her græsrødderne  
sidder og giver næring til Rotary  
organisationen.

Jeg vil helt klart opfordre  
jer alle til at bruge lidt tid på  
at besøge naboklubberne. 

Det giver en fantastisk  
dimension i Rotary opfat- 
telsen og underbygger  
absolut den mangfoldighed, som der netop 
er i Rotary.

Nu slipper I så for flere udgydelser fra 
min hånd. TAK fordi jeg fik muligheden 
for at prøve kræfter med guvernørjobbet. 
TAK fordi I alle tog så godt imod Margit og 
mig, når vi besøgte jeres klubber. TAK for 
de mange mails og tilkendegivelser i løbet 
af året. ”Glæden ved at være i Rotary” er 

stadig intakt, og for mig det helt essentielle i 
arbejdet for Rotary organisationen. 

Dette år har givet langt overvejende 
glæder, det tager jeg med mig videre i mit 
arbejde for Rotary.

Med Rotary Hilsen
Asbjørn Isaksen

Ny formand 
for Rotary 
Danmark

Carl Peder Adolph, Odense Hunderup 
RK, distrikt 1460, fik lørdag den 16. juni 
hængt Rotary Danmarks formandskæde 
om halsen af den afgående formand Torben 
Andreasen, Lemvig RK, distrikt 1450.

Torben Andreasen overrakte kæden med 
ordene om, at posten til tider kan være 
hård og tidskrævende, men at oplevelserne 

i arbejdet for Rotary opvejede det hele.
Carl Peder Adolph takkede for kæden, 

og glædede sig til at skulle arbejde sam-
men med guvernørårgang 2012-13 som 
for første gang i Rotary Danmarks Råds 
historie består af tre kvindelige guvernører 
og to mandlige. Han fortsatte ”Der er så 
mange ting at tage fat på, hvis vi skal opnå 
større dynamik i Rotary, vores arbejde er at 
styrke de opgaver, vi har fået i Multidistrikt 
Danmark, så vi bliver ikke arbejdsløse lige 
med det samme.”

Vi ønsker Carl Peder held og lykke med 
formandsposten og ønsker hele holdet god 
vind i det næste år.

Afgående RD formand (tidligere kaldet older-
mand) Torben Andreasen, overrakte husskiltet til 
Carl Peder, før han fik overdraget kæden.
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Torsdag den 24. maj holdt 
vi det sidste distriktsrådsmøde 
i min periode. Som noget 
nyt havde vi besluttet også at 
inviterer de rotarianere, der ar-
bejder i distriktets udvalg med.

Pladsen blev lidt trang, men 
jeg tror det er en god måde 
at synliggøre hvor mange der 
egentlig arbejder for distriktet 
og hvad de går og laver.

Det blev for mig en god dag, 
hvor jeg igen må konstatere, at 
der er så utrolig mange perso-
ner, der brænder for Rotary og 
de idealer, vi i organisationen 
arbejder for. 

Denne aften er også tra-
ditionel den aften, hvor den 
afgående guvernør får mulig-
heden for at takke de Rotary 
kammerater, som af den ene 
eller anden grund stopper med 
det job de har i distriktet. 

I år var det lidt flere end 
normalt, da vi jo har besluttet 
at minimere distriktsrådet med 
fire personer. Jeg er stolt over 
på distriktets vegne, at få lov 
til at give en PHF eller en Safir 

Mit sidste distrikts -
rådsmøde

til følgende i distriktsrådet for 
veludført arbejde:

Asbjørn Heide PHF, 
Pernille Hovaldt PHF, 
Jan Brinck PHF, 
Carsten Thomasen PHF +1, 
Henning Krabbe PHF + 1,
Svend Erik Jensen PHF + 2, 
Ole Agger Hansen PHF + 2,
 

- samt at få lov til at give Hilda 
Jensen, Svend Aage Jensens 
enke, en PHF som tak fra 
distriktet for den store hjælp hun 
trods sorgen og savnet af Svend 
Aage gav mig, så vi kunne få 
flyttet alt i relation til kasserer-
jobbet til Egon Pedersen umid-
delbart efter Svend Aages død.

Hilda Jensen fik 
en PHF som tak 

for assistance 
efter Svend Aage 

Jensens død

Distriktsrådet og udvalgsmedlemmerne ved ”bordet rundt”, hvor 
alle giver en kort redegørelse for årets arbejde.

Fredag den 15. juni holdt vi det sidste Rotary Danmark for-
retningsudvalgsmøde i Lemvig. Det sidste for årgangen 2011-12. 
Næste gang er det vores kolleger fra årgangen 2012-13 og der-
med fra D1440 Vibeke Gamst, der skal være ”in charge”. Hjulet 
drejer og nye tager over, også i ledelsen af Rotary Danmarks 
Råd.

Det sidste RD-FU møde i dette Rotary år

Fra venstre: Flemming Pultz Egholm - D1480, Carl Peder Adolph, D1460, Steen Malherbe - D1470, Thomas Locht - D1450, Lands-
sekretær Anders Q Rasmusen, RD formand Torben Andreasen – D1450, Asbjørn Isaksen - D1440.

Det har for mig været en spændende periode at deltage i dette 
forretningsudvalg, og jeg kan da også kun takke mine guvernørkol-
leger fra de andre fire distrikter for et godt og konstruktivt sam-
arbejde. Vi har absolut ikke altid været enige, men vi har kunnet 
diskutere og krydse klinger og bagefter have det hyggeligt sam-
men, og det har jeg sat stor pris på. TAK for det.
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Udveksling af data 

Skal din klub være med i 
da ta  udvekslingen mellem www.
Roatry.dk og www.Rotary.org så 
bør du læse nedenstående !

De danske regler om forvalt-
ning af persondata er ikke helt 
klare på, om det er tilladt at lave 
en sådan udveksling uden med-
lemmets udtrykkelige tilladelse.

Derfor anbefales det, at der i 
klubbens vedtægter indføjes en 
formulering herom.

- hvis klubben vil - skal sekretæren kun vedlige-
holde medlemsdata ét sted!

Forslag
I vedtægterne vedrørende med-
lemmerne, eller hvor det passer 
bedst, tilføjes følgende:

§? - stk.? 
(navn) Rotary Klub registrerer 
data om klubbens medlemmer 
i det omfang det er nødvendigt 
for at administrere klubbens og 
opfylde Rotary Internationals 

krav til klubbens medlemskab.
Klubbens medlemsdata ad-

ministreres i Rotary Danmarks 
medlemssystem, og medlems-
data udveksles elektronisk med 
Rotary Internationals database 
under Rotary Danmarks ansvar.

Hvad gør klub-
bestyrelsen

Når klubberne fremsender 
godkendte vedtægter tilføjet 
denne formulering, kan klub-
bens medlemsdata automatisk 
flyde mellem Rotary Danmark 
og Rotary International, hvorfor 
sekretæren fremover KUN skal 
oprette og vedligeholde med-

Mandag den 25. juni skifter distrikt 1440 guvernør. Vibeke 
Gamst, Aalborg Vestre RK overtager kæden fra Asbjørn 
Isaksen, Sæby RK. Festligheden holdes i Papegøjehaven i 
Aalborg, og man kan endnu nå at tilmelde sig Rotary.dk
Programmet er som følger og koster 275,- kr. pr. person:

18.00: Ankomst og velkomstdrink
18.30: Middag med to retter, to glas vin samt kaffe
19.45: Rotarymødet begynder:
- 3 min. v/velfærdschef, klosterforstander Jens Schulz
- kunstnerisk optræden
- kædeoverrækkelse Aalborg Vestre RK
- fællessang
- kædeoverrækkelse Distrikt 1440
- kunstnerisk optræden
- tak for i aften!  

Vibeke Gamst bliver distrikt 1440’s 
første kvindelige guvernør!

Sakset fra Thisted Dagblad 
onsdag den 20. juni 2012:

Hæder 
til thybo
Af Knud Erichsen
knud.erichsen@nordjyske.dk

LODBJERG: Klitplantør 
Per Kynde, Lodbjerg, blev ved 
Sydthy Rotary Klub årlige Sankt 
Hans arrangement mandag 
aften tildelt en ”Paul Harris 
Fellow” for sit store arbejde i 
Sydthy Rotary Klub.

I motivationen for tildelingen 
blev det understreget, at Per 
Kynde siden sit medlemskab

lemsdata på www.Rotary.dk
Dette medfører selvfølgelig 

også, at hvis klubben ikke ind-
sender en sådan vedtægtsæn-
dring så skal den vedligeholde 
medlemsdata begge steder, da 
vi kun udveksler data for de 
klubber der opfylder kravene.

HUSK
Godkendte og underskrevne 

vedtægter skal fremsendesw til 
Landssekretær Anders Quade 
Rasmusen mail: aqr@rotary.
dk og gerne med mig som CC 
mail: dg1440-1112@rotary.dk

start i 2002 havde påtaget sig 
opgaver og dobbelt funktioner i 
klubben. Han har været præsi-
dent to gange og påtog sig bl.a. 
jobbet som præsident i 2010, 
da klubben stod og manglede 
en. Rotarys motto: ”Service 
Above Self” (Tjen andre/red.) er 
ledetråd i Per Kyndes

arbejde i klubben. 
En ”Paul Harris Fellow” er 

Rotarys særlige udmærkelse 
af en person, der arbejder for 
Rotarys idealer og gør en særlig 
indsats.

Rotary er verdens største 
nødhjælpsorganisation, der bl.a. 
sammen med WHO arbejder 
for at udrydde polio. Et mål, 
der snart er nået. Sydthy Rotary 
Klub arbejder i øjeblikket med 
at genopbygge en skole i Nepal. 

Derudover deltager klubben i 
udveksling af unge fra 16 –

18 år.
Sydthy Rotary Klub har 24 

medlemmer og heraf er tre med-
lemmer hædret med en ”Poul 
Harris Fellow”.

Klitplantør Per Kynde (tv), tildelt 
en ”Paul Harris Fellow” for sit store 
arbejde i Sydthy Rotary Klub, der 

var repræsenteret ved klubbens 
præsident Børge Larsen (th). 
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Opfordring til din klub: giv en chance 
til en 20-30-årig leder fra din by!

Mangler I et projekt i klub-
ben? Så har I muligheden for 
at sende en ung mand/kvinde 
på RYLA i Jesperhus Feriecen-
ter den 14. september til den 
16. december. Seminaret er et 
træningsprogram der målrettet 
til unge i alderen 20-30 år. Det 
gennemføres som et internat-
kursus over en weekend.

Deltagerne får indblik i egen 
personlighed, udviklet egne 
lederevner, belyst en mang-
foldighed af spørgsmål om 
karriere udvikling. Deltager i 
diskussioner med andre unge 
mennesker og skaber netværk. 
Samtidig med at man har det 
sjovt, bygges der venskaber og 
skabes minder, der rækker langt 
ud i fremtiden.

Deltagerne udvælges af den lokale Rotaryklub, der 
samtidig udpeger en kontaktperson til den unge. Udgifterne 
afholdes af klubben.

Lærerkræfterne er fortrinsvis rotarianere fra distriktet 
med ledelsesmæssig baggrund. Seminaret gennemføres af 
Nykøbing Mors Rotary klub.

Så er tilmelding til RYLA i gang. (Rotary Youth Leaders-
hip Awards)

Tilmeldingsfristen er den 20. august - efter først til mølle-
princippet.

Er din klub interesseret i at deltage i RYLA og endnu ikke 
har foretaget sig noget, så kontakt Nykøbing Mors Rotary Klub, 
att. Mogens Bols, tlf. 97 76 63 80, mobil 40 18 37 46 eller mail  
logmbols@privat.dk

YLX turen blev en kæmpe succes
I flere år har Nibe Rotary 

Klub lavet YLX-turen (Youth 
Limfjorden Xplore), en sejlads 
i Limfjorden for årets udveks-
lingsstudenter i Distrikt 1440. I 
år besluttede man så i samar-
bejde med Nørresundby Rotary 
Klub at skifte det gode skib Ky-
sten ud med Loa, en tremastet 
Barkentine, og dermed komme 
ud på ”hawet” og sejle.

LOA ejes og drives af Tall 
Ship Aalborg Fonden, der er en 
100 % selvejende institution. 

Tall Ship Aalborg Fonden 
blev i 2003 stiftet af LOA´s for-
rige ejer, FDF Aalborg Søkreds, 
som efter stiftelsen donerede 
LOA til Tall Ship Aalborg Fon-
den. Den daglige ledelse af Tall 
Ship Aalborg Fondens arbejde 
varetages af en ansat projektko-
ordinator. 

LOA er en Barkentine – et 
tremastet skib med råsejl på 
fokkemasten (forrest), skonnert-
sejl på stormasten (i midten) og 
mesanmasten (bagerst). LOA er 
bygget i 1920-1922 i Svendborg 
på Sophus Webers Værft i Gl. 
Hestehave ved Svendborgsund 
og blev restaureret i Aalborg i 
perioden 2004-2009. LOA er et

-fortsættes næste side

Loa-team-Sæby: Onsdag den 13. juni 
anløb LOA Sæby havn. Sæby RK stod 
for lidt afstressende rundbold på landjor-
den for de unge, og bagefter noget godt 
grill mad til alle. Her ses Udvekslingsstu-
denter, besætning mv. efter ankomsten 
til Sæby.
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NYT i 1440
Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440. 
Udkommer hver den 1. i måneden. 
Deadline den 15. i måneden forud.

Alle indlæg sendes til: guvernør 
Asbjørn Isaksen, mobil 40 456 456
dg1440-1112@rotary.dk

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

Fjerritslev Rotary Klub har fejret sit 
50 års jubilæum, og skiftede navn til 
Han Herred Rotary Klub (Fjerritslev-
Brovst).

Fjerritslev Rotary Klub vil i efteråret 
arrangere et seminar for meningsdannere 
og erhvervsledere i Han Herred med det 
formål at skabe ideer til udvikling af Han 
Herred, både indbyggermæssigt og med 
fokus på turisme og erhvervsliv. Og for at 
understrege den gode vilje til udvikling af 
området ændrede klubben ved sit 50-års 
jubilæum navn til Han Herred Rotary Klub.

Lokalt vil klubben desuden støtte den 
sorggruppe, der med basis i kirkecentret i 
Fjerritslev arbejder med sorg-ramte unge 
mellem 11 og 18 år. Og internationalt vil 
klubben påtage sig et stort projekt i Burundi 
med at etablere vandforsyning til 3-4.000 
mennesker 50 km nordøst for hovedsta-
den Bujumbura. Det gennemføres som et 
Matching Grant i samarbejde med en lokal 
Rotaryklub i Burundi, ligesom klubben 
håber at få yderligere en dansk klub med i 
projektet.

Jubilæumsfestlighederne startede med 
en reception på Strandgaarden Kunstcenter 
ved Tranum strand, hvor repræsentanter 
fra bl.a. naboklubber og Rotarydistriktet var 
mødt op. Her præsenterede klubbens sekre-
tær Peter Eigenbroth klubbens jubilæums-
skrift, med udpluk fra mange af klubbens 
ca. 2.350 møder gennem de 50 år. Rektor 
Per Beck og ingeniør Erik Tornøe fortalte 

Ved jubilæumsfesten hyldede klubben de tre medlemmer, der har længst anciennitet, med PHF-
udnævnelse. Til venstre Anders Jørn Brix Christensen, der blev medlem i 1969, i midten Jens Dams-
gaard, medlem siden 1967, og til højre Erik Flintholm, der som chartermedlem har været med siden 
1962. De to sidste havde i forvejen en PHF og fik den nu dekoreret med en safir. Udnævnelsen blev 
foretaget af formand for festudvalget, Peter Eigenbroth og klubbens præsident, Bjarne Thomsen. 

Jubilæum markeret med 
navneskifte

om de projekter, klubben vil gennemføre i 
jubilæumsåret.

Ved jubilæumsfesten om aftenen, der 
blev holdt på Tranumstrand Kursuscenter, 
kunne klubbens præsident, Bjarne Thom-
sen, hylde tre medlemmer, hvoraf Erik 
Flintholm har været med helt fra starten i 
1962, mens Jens Damsgaard og Anders 
Jørn Brix Christensen blev medlemmer i 
løbet af det første ti-år. De tre blev tildelt en 
PHF-udmærkelse.

Guvernør Asbjørn Isaksen gratulerede 
klubben, og det var ham, der afslørede, at 
det var lykkedes at få ansøgningen om nav-
neændring godkendt i Rotarys amerikanske 
hovedkvarter, på trods af regler om, at der 
skal være et bynavn tilknyttet klubnavnet. 
Planerne for Udvikling af Han Herred samt 
bedre muligheder for at få medlemmer fra 
Brovst-området havde været gode argu-
menter for beslutningen.

Ved festen var der hilsener fra klubbens 
venskabsklubber fra hhv. Stokke i Norge og 
Hjo i Sverige – begge klubber var repræ-
senteret ved festen, ligesom der var gæster 
fra både lokalsamfundet og fra naboklub-
ber.

Klubben havde i anledning af jubilæet 
ønsket sig kontant styrkelse af sin jubilæ-
umsfond, og det var en tilfreds præsident, 
der i sin afsluttende takketale kunne 
konstatere, at klubben med kontante gaver 
på ca. 80.000 kr. er kommet et godt skridt 
nærmere gennemførelse af de omfattende 
planlagte projekter.

eksempel på en lang dansk skibsbygnings-
tradition, og restaureringsarbejdet er der-
for foregået i respekt for skibets historie 
og for det gode håndværk. Den praktiske 
restaurering er blevet gennemført af dels 
lønnede og dels en lang række frivillige.

ADC Svend Christensen har for-
talt mig, at hele ideen opstod en dejlig 
sommeraften i 2007, hvor han og nogle 
andre fra Nibe RK sad i haven og talte om 
Ungdomsudveksling.

 ”Vi skal lave en camp for vores inbo-
unds, i juni måned, for der keder de sig 
pga. eksaminer, ferier mv.! 

Vi skal lave en camp, hvor vi lejer et 
gammelt træskib med master og tager 
dem ud at sejle i en uge!”

Og sådan blev det, Torben Jacobsen, 
omsatte det til virkelighed og løsningen 
blev pga. økonomi ”Kysten”.

”Det var ok!! Og vi har haft nogle 
super oplevelser med den, bla. på grund 
af, at crewet på båden var super op-
mærksomme og servicemindede!” tilføjer 
Svend Christensen. 

Men at opleve denne sejlads i år, med 
det træskib, som oprindeligt var grundi-
deen, det er stort - meget stort! Jeg er så 
super glad for at se de dejlige unge hygge 
sig, at opleve dem arbejde på skibet, 
sætte sejl, rengøre osv. og hygge sig! 

Det er virkeligt en tilfredsstillelse som 
er ubeskrivelig! Hold da op, det er fedt! 
Undskyld, men jeg har bare brug for at 
sige det ”højt”!  Sluttede en meget enga-
geret ADC Svend Christensen.

YLX turen sluttede fredag den 15. juni 
efter ankomsten til Aalborg havn, hvor 
hele mandskabet om bord blev budt vel-
kommen i Utzons hus af kommunen og 
distriktet. En fantastisk oplevelse for vore 
ungdomsudvekslingsstudenter.

En stor tak til Nibe og Nørresundby 
Rotary Klub for denne sommers ”Camp” 
for de unge mennesker.


