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Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst

Findes distriktets guvernør fra
juli 2015 i din klub?
Det må være enhver klubs
drøm at levere en guvernør til
distriktet. Ikke bare signalerer
det tydeligt, at klubben er levende og frugtbar og i stand til at
udvikle Rotary lederpotentiale.
Det er også en enestående
mulighed for at få en fælles
opgave, som ikke mange opgaver kommer op på siden
af. Den klub, der leverer en
guvernør, bliver guvernørklub
med alt, hvad det indebærer.
Guvernøren er ansvarlig for fire
store arrangementer:
zPresident Elect Training
Seminar (PETS) i marts
hvert år.
zKædeoverrækkelsen, et
festligt klubmøde sidst på
klubåret, hvor den indkommende guvernør modtager
guvernørkæden fra den afgående.

zDistriktskonferencen i
september, årets højdepunkt
i distriktet.
zDistriktsgolfturneringen i
august.
Disse arrangementer står guvernørens klub for, og det er arrangementer, der giver klubben
anledning til at træne samarbejde, logistik, teknik, musik,
rotaryviden og ambitioner. Kort
sagt: den slags opgaver, som
alle klubber ellers i dagligdagen
leder efter gennem projekter og
klubarrangementer.

Find kandidaten

Valg af kandidat til guvernørposten skal behandles på et
almindeligt klubmøde. Klubberne sender deres forslag ind til
mig senest tirsdag 22. januar, og
herefter indkaldes kandidaterne
til interview i nomineringsudvalget. Nomineringsudvalget er
en størrelse på 8 personer. Det
består af de 4 årgangsmedlemmer i guvernørgruppen samt af
4 repræsentanter for klubberne.
4 klubber blev udtrukket ved
lodtrækning på distriktskonferencen 29. september, og disse
fire klubber har nu hver udpeget
et medlem til nomineringsudvalget. De assisterende guvernører
har en repræsentant uden stemmeret.

Jeg har nu skrevet ud til alle
57 klubbers præsidenter og
sekretærer og bedt dem afsøge
Indtræder i distriktets
deres klub for distriktsledelsespotentiale. Findes distrikt 1440’s ledelse
guvernør for året 2015-16 i
Den kandidat, som løber
din klub, så gør præsident eller
af med sejren, indtræder i disekretær opmærksom på det.

striktets ledelse 1. juli. Første
år er man nomineret guvernør
(DGN). Følgende år elegeret
guvernør (DGE). Tredje år er
selve guvernøråret, og fjerde år
er året som umiddelbart afgået
guvernør (IPDG).

Hvordan bliver man
guvernør?
Læs mere om det på ”de
gule sider” i Medlemsbogen,
eller klik ind på distriktets
hjemmeside.
Vælg:
Distrikt 1440
Dokumenter
Stående distriktsdokumenter
og Funktionsbeskrivelser.
Måske var det lige noget for
dig?
Vibeke Gamst

Rotary International er indgået
i en ny finansiel forpligtelse,
der betyder 75 mio. US$ over
tre år til global udryddelse
af polio. Her ses ledere af de
berørte lande og donorer, som
har været sammen under FN’a
generalforsamling og har givet
emnet topprioritet.
Fra venstre: Præsident Hamid
Karzai, Afghanistan, præsident
Asif Ali Zardari, Pakistan, Bill
Gates, medformand for Bill
& Melinda Gates Foundation,
Ramesh Ferris, Rotarian og poliooverlever, præsident Goodluck Jonathan, Nigeria, Wilfrid
Wilkinson, Rotary Foundation
Trustee Stol, generaldirektør Dr.
Margaret Chan, World Health
Organization.
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Director Ann-Britt Åsebol:

Sæt fokus på
medlemsudviklingen
tiv leder, som også er meget
direkte i sin dialog med ledelser
og medlemmer i distrikterne i
zone 15 og 16.

Målene som hun
ser dem
I sit seneste nyhedsbrev sender hun en hilsen til alle og
understreger betydningen af
medlemsudviklingen i distrikter
og klubber. Ann-Britt skriver:
Udvikling af medlemskab står
øverst på listen i vores organisation. Og det er vores mål, at
alle distrikter indfører en plan
for det. Hvert enkelt distrikt skal
selv arbejde med det, for princippet ”one size, fits all” gælder
ikke her.
Målene for medlemsudvikling
ser jeg som
zAt tiltrække medlemmer
zAt fastholde medlemmer
zAt engagere medlemmer

Director i Rotary International, valgt for zonerne 15 og 16,
er Ann-Britt Åsebol fra FalunKopparvågens RK i Sverige.
Deltagere i Distriktskonferencen
i Aalborg 29. september 2012

Vi skal have flyttet vores
fokus fra medlemmers ”fremhusker hende helt bestemt. Ann- møde” i form af den passive
Britt holdt hele to inspirerende
mødeprocent til ”deltagelse” i
indlæg i forbindelse med sin
mere aktiv forstand. Det vil blive
deltagelse i distriktskonferendiskuteret på Council on Legislacen som Verdenspræsidentens
tion i april 2013. Der er behov
repræsentant. Hun er en proak- for mere fleksible regler.

Hvad er en zonekoordinator i Rotary?
Til lykke til Per Hylander,
Dronninglund Rotary Klub! Per
har sagt ja - og er valgt - til at
tage posten som zone-koordinator i Rotary Zone 16 for nok et
år, altså i Rotary-året 2013-14.
Og nu er der ingen grund til
at føle sig flov, hvis man tænker:
”Hvad laver en zonekoordinator? Og hvad er en zone i det
hele taget i Rotary-forstand?”
Glæd dig i stedet til januarnummeret af Guvernørens
månedsbrev. Her vil Per løfte
sløret og fortælle om sit arbejde
som zonekoordinator i Rotary
Zone 16.
Vibeke Gamst

Verdenspræsident Sakuji Tanaka har sat det mål, at medlemstallet på verdensplan skal øges
med 3 % i hans år. Til støtte for
dette har Rotary Internationals
bestyrelse vedtaget at afsætte 3
mill. $ over de næste tre år til
styrkelse af medlemsudvikling.
Zone-koordinatorerne har taget
udfordringen op og arbejder
med spørgsmålet. Jeg håber, at
distrikterne vil gøre deres for at
implementere zonekoordinatorernes arbejde.
Held og lykke til alle distrikter
med medlemsudviklingen!”
I distrikt 1440 har vi for
længst taget udmeldingerne fra
Rotary International til os.
Vi er i distriktsledelsen så
heldige, at vores distriktstræner
Per Hylander er identisk med
zonekoordinator i zone 16, så vi
har ekspertisen i huset.
Selve arbejdet med medlemsudvikling i distriktet ligger i
hænderne på Jens Kristiansen,
Hjørring RK, der beklæder posten som chair for medlemsudvikling, og på Pernille Hovaldt,
Hjørring Morgen RK, der er
ansvarlig for den 5. tjenestegren
New Generation.
I november måned har vi
gennemført tre seminarer over
temaet ”Den levende klub”
i forbindelse med PrePets i
henholdsvis Aars, Hjørring og
Randers. Vi har fået positive
tilbagemeldinger fra seminarerne, og både Pernille og Jens
står fortsat til rådighed for klubberne. Brug dem!
Vibeke Gamst

Rotary Internationals
5 mål for dette
Rotary-år
1. Udryddelse af polio.
2. Fremme af ”Peace through Service.”
3. Styrkelse af Rotary klubber og medlemskab.
4. Styrke Rotarys Public Image.
5. Tage regionale emner og opgaver op
ud fra de lokale behov.
Hvert års verdenspræsident har sit tema. Hver international bestyrelse sætter sine egne mål. At sikre sammenhæng både geografisk og kronologisk er opgaven for
ledelserne i distrikter og klubber verden over.

Nyt i 1440 - side 3

Idé til medlemsudvikling:

Sådan ...

Tre gamle og en ny!

Opstilling - 4 mandsborde bemandet med tre gamle og en ny
medlem;
- vi spiser sammen med løs hverdagssnak og lidt sladder,
- der ligger en opgaveseddel på bordet med 2- 4 oplæg:
1. Bordet rundt med elevatortaler - hvem er du? Hvad er din
funktion i - familie - erhverv samt i Rotary sammenhænge?
2. Hvad forventer du med dit medlemskab (nye medlemmer)?
3. Hvad er din bedste Rotary-oplevelse (gamle medlemmer)?
4. Hvordan virker og hvad kan Rotary hjemmesiden bruges til?
5. Osv...

Ole Fogh Odgaard, fra Skive Rotary Klub, har en god idé til
medlemsudvikling. Den er værd at overveje:
I sin enkelhed går øvelsen ud på, at nye medlemmer får en
personlig oplevelse ved at blive sat i centrum og ved, at han/hun i
trygge omgivelser får bedre kendskab til ældre veletablerede klubkammerater.

Nyt GSEteam tager
til Brisbane

Teamleder Jens Martin Hansen
Distriktets GSE udvalg har blandt
et godt og velkvalificeret ansøgerfelt
valgt det team, som til foråret skal på
genbesøg hos distrikt 9630 i Brisbane,
Australien.
Holdet består af følgende:
Teamleder Jens Martin Hansen, Års
Rotary Klub.
Teammedlem Louise Soele Andersen,
fysioterapeut, Rønde Rotary Klub.
Teammedlem Tina Bundgaard Christensen, andelskasse, Viborg Asmild Rotary Klub.
Teammedlem Frederik Thøgersen,
handelsskole, Grenaa Rotary Klub.
Teammedlem Torsten Olesen,
sparekasse, Hirtshals Rotary Klub.
Teamet skal nu i gang med deres forberedelser til turen og glæder sig allerede
til de store oplevelser.
Tak til klubberne for jeres medvirken
til at finde de gode ansøgere.
Finn Munk
GSE chairman

Med denne stemning fra Catania, som ligger i
den modsatte ende af E45 end os, nemlig på
Sicilien, gives hermed en PR-idé videre til den
klub, der måtte kunne bruge den!
Samtidig ønsker redaktionen alle i distriktet
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Alle indlæg sendes til: guvernør
Vibeke Gamst - mobil 25 55 93 35
dg1440-1213@rotary.dk

Guvernørens Månedsbrev, distrikt 1440.
Udkommer hver den 1. i måneden.
Deadline den 15. i måneden forud.

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