Nr. 4 oktober 2011
Med venlig hilsen fra din
distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Distriktskonferencen Distriktskonferencen bliver af
mange betragtet som årets største Rotary begivenhed. Mange
mennesker arbejder i lang tid
for, at alt skal klappe til mindste
detalje, og så står man der lige
pludselig, nu er det dagen. Det

skete for mig i weekenden den
23.-25 september 2011.
Aftenen inden sover du næsten ikke. Hvordan vil det gå,
har du styr på programmet, er
der noget af programmet der
falder igennem, kommer alle

indlægsholdere til tiden? osv.
Selv når du har et fantastisk
hold af hjælpere fra din egen
klub, kan du i et svagt øjeblik
blive nervøs. Noget af programmet har du ingen indflydelse
på. Det er ”lovpligtigt” som eks.

besøg af RI præsidentens repræsentant og selve årsmødet. Andre hjørner af programmet kan
du selv forme. Du må gøre det
ud fra egne visioner og ønsker
afstemt med Guvernørgruppen,
og det fungerer ganske godt,
synes jeg selv.
Mit tema var, som I vel konstaterede, arbejdet i Rotary med
og for de unge. Det er efter min
vurdering der, det nye guld og
muligheder ligger. Jeg håber
I fik noget positivt og livsglad
med jer hjem.

Indslagene fra udvekslingsstudenterne vakte som altid begejstring! Sæbys udvekslingsstudent Shelby
McKeown fra Australien (øverst i sidste spalte) introducerede med flot selvsikkerhed.

Til syvende og sidste er det
jo jer medlemmerne i distrikt
1440, der skal bedømme arrangementet, og vi vil vel alle gerne
bedømmes positivt, så der arbejdes hårdt for sagen, kan jeg
love jer :o)
-fortsættes
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sationen rundt om i verden.
Distriktskonferencen er så det
sidste store arrangement, man
står for i sin ”regeringsperiode”
og efter denne kan klubben
slappe af og slikke sårene. De
har nu udført det arbejde der
forventes af dem. Forhåbentlig
kan man så efterfølgende i klubben konstatere, at netop disse
udfordringer med at være en
Guvernørklub også giver et fantastisk sammenhold i klubben.
Jeg er Sæby Rotary Klub
dybt taknemlig for den store
støtte, de har givet mig. Tak for
den!
Nu er det så klubbesøgene
det gælder, og det er også en
helt fantastisk oplevelse!
- fortsat fra forsiden
I min forgænger Jens Kristiansens år besluttede PETS-mødet at lave en endagskonference. Det følte jeg var nødvendigt
at fastholde i mit år, men prøvede så med en fælles middag
for egen betaling lørdag aften.
63 personer valgte at deltage,
og min egen konklusion er, at
det nok er en af de Rotary middage, hvor jeg har oplevet den
største samtalelyst nogensinde.
Det var helt fantastisk og dejligt
at konstatere!
Måske er det noget at arbej
de videre på for min efterfølger
Christian Boldsen, en fælles
middag uden dans og høj mu
sik, men med mulighed for sam
tale tværs over bordene, om alt
det der rør’ sig i Rotary organi-

Asbjørn Isaksen
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Fra venstre med uret: Guvernøren byder velkommen, prorektor
Inger Askehave, AAU, RIPREP Ómar Steindórsson, Island, borgmester Larst Møller, Frederikshavn kommune, ambassador scholar
Sarita Jarmack, New Mexico USA. Herunder glimt fra middagen
om aftenen. Herunder Asbjørn i snak med Ómar Steindórsson.
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Fra venstre: Guvernør Asbjørn Isaksen, Sæby, Claus D. Villekjær, Claus Søndergaard Nielsen, Solveig Værum Nørgaard, Peter Holst,
Anne Mette Kleis-Kristoffersen, Mette Skaarup Philipsen, Karsten Møller Madsen, Mikkel Christensen Bay,Thomas V. Christensen, Thue
Bo Rasmussen, Pernille Henriksen, Søren Kromann, Jens Kristian Hviid, Torben Jensen, Søren F. Helm.

Velkommen til en ny
morgenklub: Viborg!
Pedersen og præsident fra Skive Fjord Morgen Karsten Hvoldal. I fravær af klubbens
præsident holdt klubbens præsident elect
Claus D. Villekær tale og kom herunder
ind på det lange seje træk, det har været at
Guvernør Asbjørn Isaksen, overbragte
få klubben etableret. Det er sket med stor
ved højtideligheden dokumentet fra Rotary
hjælp fra de to etablerede Rotary Klubber
Internationals hovedkontor i Zürich som
i Viborg. Aftenens festlighed var det 59.
bevis på, at Viborg Morgen Rotary Klub er
møde fra den spæde start. Han udtrykte
en del af Rotary. I sin lykønskningstale oplystor tilfredshed med klubben, dens aktiviteste Asbjørn Isaksen, at den nye klub er klub
ter og opbakning.
nr. 57 i distriktet og gjorde opmærksom på
Viborg Morgen Rotary Klub holder sine
Rotarys idealer. Han opfordrede klubbens
medlemmer til ved rejser at deltage i Rota- møder fredag morgen kl. 7.00 til 8.30. De
dage, man ikke har møder ude af huset, har
rymøder i de af de 33.000 klubber verden
over, man få mulighed for. Det giver meget. man mødested i Sct. Margrethe Gaard.
Tre ting, man får i en Rotary Klub, er netDer er p.t. 26 medlemme i klubben, som
værk, privat og erhvervsmæssigt, vidensde- har en målsætning om, at antallet stille og
ling og socialt samvær.
roligt skal stige til 35-40. Gennemsnitsalderen af klubbens medlemmer er ca. 38 år.
Ved festligheden var der flere lykønskningstaler fra gæsterne bl.a. præsident i
Grundlaget for klubbens etablering er,
Viborg Rotary René Bysted, præsident i
at mange forretningsejere med sen lukViborg-Asmild Rotary Jens Chr. Briand
ketid, unge mennesker, der følger deres
Fredag den 9. september fik Viborg
Morgen Rotary Klub ved en højtidelighed i
Viborg Lounge beviset på, at klubben nu er
Chartret.

Afslutningsvis blev Anders Åge Kuhr Laier,
der har lagt et stort arbejde i at få klubben
etableret, af klubben hædret ved at blive
udnævnt til æresmedlem af Viborg Morgen
Rotary Klub.

børns aktiviteter mm. har svært ved at følge
mødetidspunkterne i de to etablerede Rotaryklubber i Viborg, idet de har mødetid
henholdsvis kl. 17.30 og 18.30.
Anders Åge K. Laier

Vi gav hinanden et håndslag
– værdi 3.000 US$!
For ca. tre år siden gav vi håndslag på
inden 30. juni 2012 at yde min. 3.000 US$
pr. klub i distrikt 1440 til polio-udfordringen
fra Bill Gates, eller hvis man var en klub
med under 30 medlemmer, så minimum
100 US$ pr. medlem i klubben.

indbetaling på 15.113,34 US$, og vi ikke
har indbetalt på denne måde, så er der altså
nogle klubber, der ikke er blevet tilskrevet,
hvad de har indsendt, sikkert fordi man har
glemt at sætte klubnavn og nummer på,
hvorfor de går ind på distriktets konto.

Hvordan er status så lige nu?

Jeg udsender derfor en liste til præsidenterne, således at man kan tjekke, om man
er opført med de korrekte indbetalinger.
Hvis ikke, så giv mig et kald eller en mail, så
forsøger vi at finde ud af det.

28 af vore 57 klubber har opfyldt hvad
de lovede, 29 klubber mangler derfor at
indbetale til End Polio Now.
Da selve distrikt 1440 er opført med en
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Randersklubberne har fundet en idé,
der både giver penge og markedsføring!
Benzinlugten og motorbrølene manglede, men ellers var der ægte Grand Prix
stemning i Randers lørdag den 17. september, da byens fire Rotary-klubber havde
omdannet Østervold til en racerbane for
sæbekassebiler. Et arrangement der lørdagen igennem satte sit præg på bymidten
med hundredevis af tilskuere, 17 hold fra
byens skoler, klubber m.m. og med behørig
opmærksomhed fra presse og tv.
Børnene gik til opgaven med liv og
sjæl. Efter en indledende parade rundt i
midtbyen ankom den ene mere fantasifulde sæbekassebil efter den anden til pitområdet, hvor de forskellige designs blev
diskuteret sagligt af både holdene selv og
deres forældre.

Overskud: 75-100.000 kr.

Arrangementet var et fællesprojekt
for Randers Business Breakfast, Randers
Søndre, Randers Vestre og Randers Østre,
som gennem 8-9 måneder havde forberedt
Grand Prix’et via en styregruppe bestående
af et par medlemmer fra hver af klubberne.
Interessen fra målgruppen, børn og unge i
4.-7. klasse, lod heller intet tilbage at ønske,
og også lokale sponsorer bakkede flot op.
Resultatet blev et overskud, som endnu
ikke er gjort endeligt op, men som ventes at
lande på 75.000-100.000 kr. som i år går til
UNICEF i anledning af Randers’ status som
UNICEF-by.
Næste års overskud skal også gå til et
formål, der falder ind under overskriften
’Børn hjælper børn’. Præcis hvilket besluttes i løbet af nogle måneder, men det står
fast, at Grand Prix’et vil blive et årligt tilbagevendende arrangement. På sponsorsiden
er der allerede indgået flerårige aftaler, og
dertil kommer nye sponsorer.
Kort beskrevet består konceptet i, at de
tilmeldte hold får udleveret materialer til
en basis-sæbekassebil, som det så er op til
hvert enkelt hold at samle og dekorere. Der

køres i to aldersklasser, hhv. 4.-5. klasse
og 6.-7. klasse, og i hver aldersklasse var
der 1., 2. og 3. præmier på hhv. 4.000 kr.,
3.000 kr. og 2.000 kr. foruden en præmie
på 1.000 kr. til den flotteste sæbekassebil. Alt lige fra materialer til præmier var
sponsorfinansieret, og dertil var der solgt
reklameplads på hver sæbekassebil, på
storskærm og diverse bannere.
Arrangementet varede 4 timer fra start
til slut – for arrangørerne dog udvidet med

2-3 timer både før og efter til etablering af
løbsområdet og efterfølgende nedtagning
og oprydning.
En lang dag, men også en god dag. For
deltagerne, for tilskuerne og for Rotary.
Indslag på TV2 Østjylland (ca. 9 minutter inde i udsendelsen):
www.tv2oj.dk/arkiv/2011/9/17?video_
id=22190&autoplay=1

Hvad skal vi huske?

nye klubledelse er på plads her i starten af
december.

ficers og vælg så funktionen for personen. Så nemt er det.

Indberetning af
klubledelserne i 2012-13

Rotary International

Til Rotary Danmark

Til Rotary International skal der indberettes
præsident, sekretær, kasserer, Foundationformanden og Executive secretary inden
31/12 2011. Dette kunne man tidligere
gøre via en formular, men dette er nu slut,
og det er nu kun via www.rotary.org, man
kan gøre det. Log ind under Member Access, Update Club Data og Add Club Of-

På www.rotary.dk skal man også
huske at oprette den nye ledelse for
2012-13. Det gøres meget nemt for
dem, der har adgang, under klubdata
og rediger klubdata, hvorefter man
skifter til 2012-13 og så bare indtaster
personernes DK-Rotary nummer ud
for de enkelte klubposter.

I klubbens egen interesse er det vigtigt
at få indberettet den nye klubledelse til
både RI og RD inden udgangen af dette
kalenderår. Når det er gjort, går alle
mails til de rette personer, og mange ting
bliver derfor meget nemmere. Så brug
lige de 5 minutter, det tager, når jeres
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Kommende
præsidenter
og counsellors på
skolebænken
Torsdag den 13. oktober var distriktets
kommende præsidenter fra 1. juli næste
år samt counsellors, distriktscounsellor og
guvernør elect samlet på Limfjordshotellet
i Aalborg for at forberede sig på det kommende Rotaryår.
Samtidig var der ved den nuværende
guvernør bred orientering om Rotary for
alle andre, der havde ladet sig friste til at
møde op. Emnerne var: Hvad er Rotary –
struktur og organisation - Rotary Foundation - Rotary Danmarks hjælpefond - Group
Study Exchange (GSE) - Ungdomsudvekslingen - Guvernøruddannelsen og Guvernørskolen. - Hvad er en Assisterende Guvernør, og hvad er hans/hendes opgaver.

De to øverste: Guvernør fra 1. juli Christian Boldsen, Randers Vestre, og et udsnit af præsident electer. Herover distriktscounsellor Peter Schaarup sammen med kommende klubcounsellors. Herunder: Guvernør Asbjørn Isaksen m.fl. orienterer bredt om distriktet (- er
Asbjørn mon ved at tale dem i søvn - eller er det bare noget, han har sagt, der får dem til
at se sådan ud?... ;o)
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AG’erne og
deres områder
Hvem er din assisterende
guvernør?
En AG er ikke kun guvernørens assistent,
men i høj grad også din klubs assistent.
Assisterende Guvernør
område 1: Henning Krabbe,
Brønderslev RK: Dronninglund, Hirtshals, Hjallerup
Morgen, Hjørring, Hjørring
Morgen, Hjørring Vestre,
Sindal, Skagen.
henning@familienkrabbe.dk
Assisterende Guvernør
område 2: Pernille Hovaldt,
Hjørring morgen RK: Frederikshavn, Frederikshavn
Bangsbostrand, Frederikshavn City, Skagen Morgen,
Aalborg City, Aalborg City,
Aalborg Stigsborg, Aalborg
Søndre, Aalborg Vestre,
Aalborg Østre.
pernille.hovaldt@hjoerring.
dk
Assisterende Guvernør
område 3: Svend Aage
Jensen, Nibe RK: Farsø,
Hadsund, Rebild, Skive,
Skivefjord morgen, Skivehus,
Sydthy.
Svend.Aage@Jensen.mail.dk
Assisterende Guvernør
område 4 - Jan Brinck,
Sydthy RK: Fjerritslev, Hanstholm, Nykøbing Mors, Nørresundby, Pandrup, Thisted,
Åbybro.
janbrinck@skylinemail.dk
Assisterende Guvernør
område 5 - Jens Martin
Hansen, Aars RK: Brønderslev, Hals, Løgstør, Nibe,
Viborg, Viborg morgen,
Viborg-Asmild, Aars.
jmsh@post.tele.dk
Assisterende Guvernør
område 6 - Kim Holst,
Randers Vestre RK: Bjerringbro, Hobro, Kjellerup, Langå,
Randers Business Breakfast,
Randers Søndre, Randers
Vestre, Randers Østre. holst.
kh@gmail.com
Assisterende Guvernør
område 7 - Erik Salomonsen, Rønde RK: Ebeltoft,
Grenaa, Grenaa-Djurs, Hadsten, Hinnerup, Rosenholm,
Rønde, Sæby.
ingerik@os.dk
Guvernør Asbjørn Isaksen:
Klaksvikar, Torshavnar.
Dg1440-1112@rotary.dk
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Group Study Exchange
- deadline
Som I jo ved, skal vi til april 2012 udsende et hold GSE studerende til distrikt
9520 i Australien. Distriktets GSE Chair Finn Munk udsendte den 4. oktober en
mail til alle klubbernes præsidenter og sekretærer, hvor han opfordrer jer til at
finde egnede kandidater for både teamleader, der skal være en rotarianer og til
teamdeltagere, der ikke må være rotarianer eller nært beslægtet med en rotarianer. I kan læse mere om det på www.fmu.dk/gse1440.htm.
HUSK ansøgningsfrist for teamleder er 1. november og teamdeltager er 7.
november.
Jeg håber vi får mange kvalificerede ansøgere til begge poster, så vi kan vælge
det helt rigtige hold.

Vil du være guvernør
i 2014-15
Nu er det også snart tiden, hvor vi indkalder kandidater til guvernørposten
i 2014-15. Kunne du tænke dig at tage denne udfordring op, kan det anbefales
at læse folderen ”Hvordan bliver man guvernør”. Den findes på rotary.dk under
distriktet - stående dokumenter - funktionsbeskrivelser eller på
www.rotary.dk/uploads/dokument/11846.pdf.
Folderen er også god læsning for den indstillende klubs bestyrelse.

Guvernørbesøgene
Mandag den 10. oktober: Guvernørbesøg i Hals
Onsdag den 12. oktober: Guvernørbesøg i Thisted
Mandag den 17. oktober: Guvernørbesøg i Sydthy
Torsdag den 20. oktober: Guvernørbesøg i Hirtshals
Mandag den 24. oktober: Guvernørbesøg i Skive
Onsdag den 26. oktober: Guvernørbesøg i Skagen Morgen
Mandag den 31. oktober: Guvernørbesøg i Nykøbing Mors
Tirsdag den 1. november: Guvernørbesøg i Hjallerup Morgen
Onsdag den 2. november: Guvernørbesøg i Hjallerup Morgen
Onsdag den 2. november: Guvernørbesøg i Brønderslev
Torsdag den 3. november: Guvernørbesøg i Skagen Morgen
Torsdag den 3. november: Guvernørbesøg i Pandrup
Tirsdag den 8. november: Guvernørbesøg i Sindal
Onsdag den 9. november: Guvernørbesøg i Hjørring
Mandag den 14. november: Guvernørbesøg i Åbybro
Tirsdag den 15. november: Guvernørbesøg i Hjørring Morgen

Det sker i 1440
25. oktober kl. 14.00:
10. november kl. 14.00:
10. november kl. 16.00:
10. november kl. 18.00:

Guvernørgruppemøde på Jens Kristiansens kontor
i Hjørring
Guvernørgruppemøde på Rebildhus.
AG møde på Rebildhus.
Distriktsrådsmøde på Rebildhus.

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

